
 
UMOWA  NR  IZP. …………. 

 
 

 
zawarta w dniu ………………. r. pomiędzy Powiatem Łowickim, zwanym dalej Zamawiającym,  
z siedzibą w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30, NIP 834-18-82-519, reprezentowanym 
przez Zarząd Powiatu Łowickiego, w imieniu którego działają: 

1) Krzysztof Figat – Starosta Łowicki, 
2) Grzegorz Bogucki – Wicestarosta Łowicki 

a  
…………………………………………………………………….. 
NIP: ……………………………………………………………….  
REGON: …………………………………………………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą”,  
reprezentowaną przez: ………………………………………… 
 
Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, do którego nie stosowano przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych na podstawie przesłanki określonej  w  art. 4 pkt. 8. Zamawiający dokonał wyboru 
oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji 
zawierającej analizę możliwości realizacji budynku sali gimnastycznej z pracowniami lekcyjnymi 
dla ZSP NR 4 w Łowiczu na działkach o numerach ewidencyjnych: 2960/10, 2959/1, 2959/2 – 
dalej zwaną również „dokumentacją” bądź „przedmiotem umowy”. 

2. Sposób wykonania, cel i zakres przedmiotowy dokumentacji będącej przedmiotem umowy 
określony został w zapytaniu ofertowym.  

 
§ 2 

 
1.Ryczałtową cenę za wykonanie dokumentacji strony ustalają na: 
cenę brutto w wysokości: ………………..,………………………………………… 
słownie: ………………………………………………………………………………. 
2.Wykonawca oświadcza, że  jest/nie jest  płatnikiem podatku VAT. W razie oświadczenia, iż 
Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, ryczałtowa cena za wykonanie dokumentacji wynosi brutto 
……………………………………… zł, w tym VAT ……………………………….. zł.  
3.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki.  
4. Koszty materiałów potrzebnych do wykonania dokumentacji pokryje Wykonawca. 
 

§ 3 
 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przedłożyć Zamawiającemu dokumentację w terminie 6 tygodni 
od daty zawarcia umowy. 
 

§ 4 
 

1. Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  przedmiot  umowy  w siedzibie Zamawiającego protokołem 
przekazania dokumentacji. 

2. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę przedmiotu 
umowy oświadczy, czy go przyjmuje, czy też wnosi zastrzeżenia.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do przedmiotu umowy 
przekazanego przez Wykonawcę. Zastrzeżenia dotyczyć mogą: 

1) niezgodności przedmiotu umowy z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym,  
2) wad projektowych oraz rozwiązań projektowych niezgodnych z wiedzą techniczną. 
3) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zastrzeżeń wskazanych przez Zamawiającego  
i ponownego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu protokołem przekazania dokumentacji w 



terminie do 5 dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego zastrzeżeń. Postanowienia ust. 2 i 3 
stosuje się odpowiednio. 
4. Dokumentem przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu niniejszej umowy będzie protokół 

ostateczny przyjęcia dokumentacji nie zawierający zastrzeżeń, sporządzony w 2 egzemplarzach  
i podpisany  przez obie strony  wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji, o którym mowa  
w ust 7.  

5. W protokole ostatecznym przyjęcia dokumentacji strony wskażą datę wykonania zamówienia, 
zgodną z datą stosownego protokołu przekazania, w którym Wykonawca dostarczył 
Zamawiającemu przedmiot umowy, do którego Zamawiający nie miał zastrzeżeń.  

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy fachowo, rzetelnie i kompletnie  
w zgodności z obowiązującymi przepisami techniczno-prawymi, zasadami aktualnej wiedzy  
technicznej. 

7. Do ostatecznego protokołu przyjęcia dokumentacji Wykonawca załącza pisemne oświadczenie, że 
przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami  
oraz zasadami wiedzy technicznej, że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia nieodpłatnie wszelkich koniecznych zmian  
i uzupełnień, jeżeli wynikają one z wad sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji. 
 

§ 5 
 

1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu umowy jest protokół 
ostateczny przyjęcia dokumentacji podpisany przez przedstawicieli obu stron umowy. 

2. Faktura będzie wystawiona na: Powiat Łowicki, 99 – 400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30,  
NIP 834-18-82-519. 

3. Płatność będzie dokonana na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 
w ciągu 30 dni od przekazania faktury Zamawiającemu.  

4. Za datę płatności strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego  
przez jego bank. 

 
§ 6 

 
1. Wraz z odbiorem dokumentacji Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe  

do dokumentacji wykonanej w ramach Umowy. W ramach przejętych praw majątkowych 
Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz 
Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:  

a) użytkować dokumentację na własny użytek, w tym w szczególności przekazać ją lub dowolną 
jej część, także jej kopie:  
- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań 

projektowych, 
- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako 

część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 
- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 
- instytucjom nadzorującym i kontrolującym Zamawiającego, 

b) wykorzystywać dokumentację lub jej dowolną część do prezentacji, 
c) wprowadzać dokumentację lub jej części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych 

stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, 
d) zwielokrotniać dokumentację lub jej części dowolną techniką, 
e) kopiować, utrwalać, zwielokrotniać, udostępniać, rozpowszechniać dokumentację w postaci 

materialnych nośników utworu, w szczególności techniką drukarską,  reprograficzną czy  zapisu 
magnetycznego, 

f) kopiować, utrwalać, zwielokrotniać, udostępniać, rozpowszechniać dokumentację w postaci 
cyfrowego zapisu utworu, zarówno poprzez umieszczanie utworu jako produktu 
multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na dyskietce, CDR,  DVD  
czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera), jak również poprzez udostępnianie utworu 
jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez 
umieszczenie utworu na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM 
poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie internetowym), 



g) rozpowszechniać dokumentację zarówno w formie materialnych nośników jak  
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie,  publiczne 
udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

h) wprowadzać do obrotu oryginał albo egzemplarze, na których dokumentację projektową 
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego 
egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników utworu jak i jego cyfrowej postaci. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek 
utworu, w tym do wykorzystywania go w częściach lub całości oraz łączenia z innymi utworami 
(prawa zależne). 

3. Prawo wyłączne zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje 
wyłącznie Zamawiającemu. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.  

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy  z 
dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z późn. 
zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w 
stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

6.  Wykonawca zobowiązuje się, do chwili faktycznego wydania przedmiotu umowy 
Zamawiającemu do zapewnienia na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie 
pisemnej, dysponowania prawami autorskimi do każdego utworu w zakresie określonym 
postanowieniami niniejszej Umowy oraz do potwierdzenia, że prawa te nie zostały, ani nie 
zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa 
Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy oraz do podpisania w tym 
zakresie stosownego oświadczenia. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę 
któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca 
zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

7. Nie pozbawiając Autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw majątkowych, 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu możliwości wykonywania 
osobistych praw autorskich w zakresie dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze 
względu na optymalizację lub charakter robót budowlanych  zmian w utworach powstałych w 
wyniku realizacji niniejszej umowy oraz Wykonawca zobowiązuje się do oświadczenia, że jest 
uprawniony do działania w imieniu Autorów w tym zakresie. W przypadku naruszenia przez 
Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w zadaniu poprzednim, 
Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego 
tytułu. 

 
§7 

 
1. Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy 
z innym podmiotem i nie musi uzyskać na to zgody Zamawiającego, lecz w takim przypadku jest on 
odpowiedzialny za jego działania jak za własne.  
2. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców, jak 
również za zobowiązania podwykonawców wobec osób trzecich. 
3. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac 
związanych z Umową osobom innym niż wskazane w złożonej ofercie, Wykonawca jest zobowiązany 
pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. 
Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 5 dni od dnia otrzymania 
propozycji zmiany, gdy kwalifikacje lub/i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą 
niższe od wykazanych w ofercie Wykonawcy. Brak odpowiedzi Zamawiającego na propozycję zmiany 
w założonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na zmianę. 
 

§ 8 
 

1. Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeśli dokumentacja posiada wady 

zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie. 
3. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady dokumentacji, jeśli 

wykaże, że wada powstała wskutek wykonania wg wskazówek Zamawiającego, które  zakwestionował 
i uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek. 



4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na własny koszt 
wszelkich wad dokumentacji na pisemny wniosek Zamawiającego. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy 
nie przysługuje wynagrodzenie. 
5. Za wadę Strony uznają: 
1) niezdatność przedmiotu umowy do określonego w umowie, jak i zapytaniu ofertowym użytku ze 
względu na brak cech umożliwiających jego bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie 
możliwości bezpiecznej realizacji lub eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części wchodzącej w skład 
przedmiotu umowy, 
2) jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentacji, dokumentach, rozwiązaniach, ilościach 
przekazywanych przez Wykonawcę lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiącym przedmiot umowy) 
powodującą brak możliwości używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, 
3) niezgodność wykonania przedmiotu umowy z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy 
technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w Umowie, 
4) obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu umowy, 
5) obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w przedmiocie Umowy, 
6) sytuację, w której element przedmiotu umowy nie stanowi własności Wykonawcy, 
7) sytuację w której przedmiot umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich, 
8) nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji, 
9) wykonanie dokumentacji przez inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy. 
6. Jeżeli Wykonawca pomimo wezwania nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi  

i nie dostarczy poprawionej dokumentacji w terminie określonym pisemnie  
przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad w dokumentacji 
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

7. W przypadku wystąpienia w przedmiocie umowy wad, Zamawiający prześle Wykonawcy 
reklamację. Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na nią w ciągu 5 dni roboczych. 

8. Brak odpowiedzi w umówionym terminie oznacza zgodę Wykonawcy na reklamację. 
9. Strony uzgadniają termin 5 dni roboczych na usunięcie zgłoszonych wad w dokumentacji. 

Przedłużenie ww. terminu możliwe jest jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. 
 

§ 9 
 
 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony są 
zobowiązane do zapłaty kary umownej ustalonej zgodnie z ust. 2. 
 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy  
w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy,  
2) za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ustalonego wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego 
oddania określonego w § 3, 
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% umownego 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc  
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
4) za każdy przypadek, w którym projekt wykonywała osoba inna niż wskazana w ofercie, a zmiana tej 
osoby nie była zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto za przedmiot umowy.  
3. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
stają się wymagalne: 
a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,    
b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w  każdym z tych dni. 
4. Wykonawca nie pozostaje w zwłoce od czasu przekazania przedmiotu umowy protokołem 
przekazania dokumentacji czasu jego przyjęcia przez Zamawiającego protokołem ostatecznym 
przyjęcia dokumentacji w przypadku, gdy Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń do przedmiotu umowy. 
5. Jeżeli Zamawiający wniósł zastrzeżenia do przedmiotu umowy, o których mowa  
w § 4 ust. 3, kara umowna będzie naliczana do dnia, w którym zamówienie zostanie uznane  
za  wykonane, łącznie z tym dniem. 
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z faktury  
za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
7. Stronom przysługuje prawo naliczania kar umownych do pełnej wysokości wynagrodzenia 
wynikającego z umowy. 
8. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną  



do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.  
 

§ 10 
 

1. Strony postanawiają, że oprócz wypadków określonych przepisami prawa Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, 

2) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub została wszczęcia likwidacji firmy Wykonawcy, 
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
4) zamówienie jest realizowane niezgodnie z umową, 
5) Wykonawca opóźnia się z wydaniem przedmiotu umowy w stosunku do  terminu 

wskazanego w § 3 o co najmniej 14 dni. 
2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1 - 5 powinno nastąpić w formie 

pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§11 

 
1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji umowy o okres trwania przyczyn,  

z powodu których będzie zagrożone jego dotrzymanie, w następujących sytuacjach: 
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji 

umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,  
2) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, 
które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy administracji publicznej są zobowiązane na mocy przepisów 
prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 
ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zostać wydane oraz nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

4) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. Przez pojęcie siły wyższej strony uznają wydarzenie lub okoliczność                
o charakterze nadzwyczajnym, którego wystąpienie jest niezależne od stron i któremu nie 
mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności za siłę 
wyższą uznaje się: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia 
związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają 
wykonywanie przedmiotu umowy. 

 
 
 

§12 
 
1. Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy 
przetwarzane będą zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 
Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) – dalej również „ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.” oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego 
dotyczącego ochrony danych osobowych.  
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. Zamawiający informuje, a Wykonawca oświadcza, iż poniższą informację przyjmuje                                 
do wiadomości: 
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu 
niniejszej umowy jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30. 
2) Inspektorem ochrony danych w Starostwie jest Martyna Bogucka, nr telefonu: 468375603, adres mail: 
martyna.bogucka@powiatlowicki.pl.  
3) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy 
przetwarzane są w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
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r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.  z 2017 r. poz. 2077 oraz §22 Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Łowiczu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 230/2016 Zarządu Powiatu 
Łowickiego z dnia 29.03.2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 
Łowiczu zmienionej uchwałą Nr 488/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23.05.2017 r., uchwałą                               
Nr 617/2017 z dnia 31.10.2017 r. oraz uchwałą Nr 735/2018 z dnia 18.04.2018 r. - na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy mogą 
być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, w tym  z uwzględnieniem ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).  
5) Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy będą 
przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz 
instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 
67; Nr 27 poz. 140).  
6) Wykonawca oraz inne osoby biorące udział w wykonaniu niniejszej umowy mają prawo do: dostępu 
do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.  
7) Wykonawca oraz inne osoby biorące udział w wykonaniu niniejszej umowy mają prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób 
biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego 
rozporządzenia   o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.  
8) Podanie przez Wykonawcę oraz inne osoby biorące udział w wykonaniu niniejszej umowy danych 
osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
zawarcia umowy 

 
§13 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
§14 

 
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

 
§16 

 
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 
 

§ 17 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 
 
 

§ 18 
 

Integralnymi częściami Umowy są następujące załączniki: 
1) Zapytanie ofertowe, 
2) Oferta Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
      

ZAMAWIAJĄCY                WYKONAWCA 



 
 
      
                                                                                              
      

 

 


