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Załącznik nr 2 - Wzór umowy 

UMOWA NR .... /2021 

zawarta dnia ……………..  w ……………… pomiędzy : Gminą Luzino zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 
reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Jarosława Wejer  
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………................................................................................................................................ 
zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ”  
 
 
Niniejsza umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego, zgodnie z 
Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w Gminie Luzino. Oferta na wykonanie przedmiotu 
zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 1  
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie Programu Funkcjonalno-

Użytkowego  na modernizację oczyszczalni ścieków w Luzinie. 
2. Wykonawca opracuje program funkcjonalno-użytkowy zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

3. PFU będzie obejmować zakres określony w opisie przedmiotu zamówienia. 
4. PFU musi być wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć jako opis 

przedmiotu zamówienia dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Luzinie”. 

 
§ 2  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami, przy zachowaniu najwyższej staranności. 
2. Wykonawca oświadcza, że w przypadku korzystania z podwykonawców, ureguluje wszystkie 
należności (kwoty) za wykonaną usługę przez podwykonawcę(-ów). Wykonawca udostępni 
Zamawiającemu dokument(-y) potwierdzające zapłatę dla podwykonawcy za wykonaną usługę na jego 
żądanie. 
3. Wykonawca oświadcza, że jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym, posiada 
niezbędną wiedzę i potencjał oraz posiada wszelkie uprawnienia, wymagane prawem do wykonania 
przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, przekazać osobie trzeciej praw 
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania 
i zaniechania swoich pracowników i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się przy realizacji 
przedmiotu umowy. 
6. Do obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji umowy należy także: 

1) konsultowanie z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mających 
wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej 
dokumentacji, 
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2) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą wiodących parametrów 
technicznych, tzn. bez podawania ich nazw,  
3) uwzględnianie na każdym etapie prac zmian, poprawek i uzupełnień zgłaszanych przez 
Zamawiającego, 
4) udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania Zamawiającego dotyczące dokumentacji, 
5) złożenie dokumentacji u Zamawiającego w celu jej weryfikacji; jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż złożona 
dokumentacja jest niekompletna lub wadliwa, zwróci dokumentację Wykonawcy w celu uzupełnienia  i 
usunięcia jej wad, 
6) po uzupełnieniu lub usunięciu wad w PFU, Wykonawca ponownie zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do jego zatwierdzenia ; postanowienia ust. 2 - 4 stosuje się odpowiednio. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej zaistniałej 
przeszkodzie w wypełnieniu zobowiązań umownych podczas wykonywania przedmiotu umowy, 
w szczególności o groźbie opóźnienia wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 lub 2 umowy. 

§ 3  
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Sposób wykonania PFU: 

1) PFU należy wykonać w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z uwzględnieniem specyfiki 
projektowanego obiektu, 
2) PFU powinien być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz 
zawierać wszystkie opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane prawem, 
3) PFU powinien zawierać optymalne rozwiązania, konstrukcyjne, materiałowe i 
kosztowe detali wraz z dokładnym opisem oraz podaniem wszystkich niezbędnych parametrów, 
pozwalających na identyfikację materiału lub urządzenia; 

2. Wraz z PFU Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że dokumentacja 
wykonana jest zgodnie z przepisami prawa i jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma 
służyć. 

§ 4  
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Zamawiający udostępnia, do celów opracowania PFU, posiadaną dokumentację terenu objętego 
opracowaniem, a na Wykonawcy ciąży obowiązek weryfikacji wykorzystywanych informacji. 

§ 5  
TERMIN REALIZACJI 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 1-3 
umowy w terminie do 15.03.2022r, uwzględniając konieczność wcześniejszego zatwierdzenia projektu 
dokumentacji przez Zamawiającego i wniesienia ewentualnych uzupełnień i poprawek. 
2. Przez wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 należy rozumieć 
przekazanie kompletnej dokumentacji i przyjęcie jej przez Zamawiającego jako należycie wykonanej, 
co zostanie potwierdzone protokołem odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy. 
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         § 6 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: 
1) wartość netto: ............... zł (słownie: ................................................ złotych 00/100), 
2) stawka 23% wartość VAT .................. zł (słownie: .............................  złotych 00/100), 
3) wartość brutto:  ..........................  zł (słownie:  ............................................  złotych 00/100), 

przedstawioną przez Wykonawcę w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w ust. 1 po prawidłowym wykonaniu 
całości przedmiotu umowy, potwierdzonym przez Zamawiającego protokołem odbioru. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w ust. 1 na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, w terminie do 30 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu, 
wystawionej po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 2, przelewem na konto 
Wykonawcy wskazanym na fakturze. 
4. Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 12 
ust. 3. 

§ 7 
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy poprzez złożenie 
Zamawiającemu PFU w jego siedzibie przy ul. Ofiar Stutthofu 11 w Luzinie. 
2. Po wykonaniu przez Wykonawcę czynności przewidzianych w ust. 1, Zamawiający przystąpi do 
protokolarnego rozpoczęcia czynności odbiorowych polegających na sprawdzeniu przekazanego 
przedmiotu umowy, które zakończone zostaną nie później niż w terminie 3 dni roboczych 
(poniedziałek - piątek) od daty jej złożenia. 
3. W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy, sporządzony zostaje 
protokół odbioru podpisany przez strony umowy. 
 
                                                                                              § 8 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 
2 lat od daty odbioru. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego w szczególności za rozwiązania 
niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi. 
2. Wykonawca odpowiada za wadę przedmiotu umowy również po upływie okresu gwarancji 
i rękojmi, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji 
i rękojmi.  
3. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody w trakcie realizacji robót budowlanych, 
wykonywanych na podstawie dokumentacji, a wynikających z wad tej dokumentacji, Zamawiający ma 
prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania z powyższego tytułu 
4. W sprawach nieuregulowanych w w/w ustępach mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
5. Zamawiający może wykonywać swoje uprawnienia wynikające z rękojmi za wady niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

       § 9 
         KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy o której mowa w § 1 umowy - 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień 



4 

 

zwłoki w stosunku do terminu o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 
2) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji - 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień 
zwłoki, po upływie ustalonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad. 
3) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę, jednakże z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego lub w razie niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części umowy 
przez Wykonawcę - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w umowie 
kar umownych na zasadach ogólnych. 
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, bez składania osobnego oświadczenia w tej mierze. 

§ 10 
PRAWA AUTORSKIE 

 
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że realizacja przedmiotu umowy nie spowoduje 
naruszenia praw autorskich, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych, 
know-how i innych praw chronionych osób trzecich. 
2. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w związku 
z wykonaniem przedmiotu umowy, dotyczące w szczególności naruszenia jakichkolwiek praw 
autorskich, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych, know-how 
i innych praw chronionych osób trzecich i oświadcza, że w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich, 
zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia takich osób trzecich, przez co zwolni Zamawiającego 
z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu korzystania z dokumentacji. 
3. Wykonawca oświadcza, że w dacie przekazania dokumentacji Zamawiającemu, Wykonawcy 
przysługiwać będą niczym nie ograniczone majątkowe prawa autorskie do dokumentacji oraz prawo 
własności egzemplarzy dokumentacji, a wszelkie wymagalne roszczenia pieniężne osób trzecich 
w związku z wykonaniem dokumentacji będą w całości zaspokojone. 
4. Wykonawca przenosi nieodpłatnie na rzecz Zamawiającego, w dacie protokolarnego odbioru 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, autorskie prawa majątkowe do 
opracowanej, w ramach niniejszej umowy dokumentacji, na wszystkich polach eksploatacji, 
w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 
5. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego nieodpłatnie, w dacie protokolarnego odbioru 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy autorskie prawo majątkowe do 
realizacji opracowań dokumentacji objętej niniejszą umową. Upoważnia to Zamawiającego do 
wprowadzania zmian w dokumentacji, poszerzania jej zakresu i wnoszenia poprawek. Wykonanie 
czynności wymienionych powyżej Zamawiający może zlecić Wykonawcy lub innemu uprawnionemu 
podmiotowi. 

6. Zamawiający nabywa nieodpłatnie w dacie protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, prawo do 
przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich. 

7. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ustępach 
poprzedzających tak w kraju, jak i za granicą. 
8. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy 
dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę 
przedmiotu umowy. 
9. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, wyczerpuje wszelkie roszczenia 
Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na 
wszystkich polach eksploatacji, wykonywania zależnych praw autorskich oraz przeniesienia własności 
egzemplarzy dokumentacji. 
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10. Wykonawca zobowiązuje się do nie wykonywania przysługujących mu osobistych praw autorskich 
do opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji, w sposób ograniczający Zamawiającego 
w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Wykonawca upoważnia, wybranego przez Zamawiającego, 
innego wykonawcę do wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych 
w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań dokumentacji, w tym 
w zakresie usuwania wad dokumentacji, jeżeli Wykonawca odmówi Zamawiającemu ich wykonania. 

 
§ 11 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Wykonawca wyznacza  .................................................  do kierowania pracami projektowymi, 
(kontakt: .................................. email: ................................... ). 
2. Zamawiający wyznacza  .................................................... , do reprezentowania Zamawiającego, 
(kontakt telefoniczny: ............................. email: ................................. ). 

§ 12 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może od umowy odstąpić jeżeli: 
1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową lub 
zastrzeżeniami Zamawiającego, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany 
sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu. 
2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonywania przedmiotu umowy tak 
dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym. 

2. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie 
5 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia. 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tych okolicznościach. 
W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 

§ 13 
ZMIANY W UMOWIE 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do treści 
oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub konieczności wprowadzenia zmian 
spowodowanej  zapadnięciem prawomocnych 
orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w 
jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu 
prawnego lub faktycznego, 

2) wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia 
nadzwyczajnego, zewnętrznego, nie-możliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało 
się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy 
wykonanie jego zobowiązania w całości lub części; w razie wystąpienia siły wyższej strony umowy 
zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w 
wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej; 

3) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w okresie obowiązywania 

umowy. 
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        § 14 
POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Dane osobowe, w zakresie realizacji niniejszej umowy, zostają powierzone Wykonawcy na podstawie art. 

28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO” ) (Dz. Urz. L z 2016r. Nr 119 

str. 1, z 2018r. Nr 127 poz. 2, z 2021r. Nr 34 poz. 5) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781), zwanej dalej „Ustawą”.  

2. Wykonawcy zostają powierzone dane osobowe pracowników wyznaczonych do obsługi, koordynacji  i 

prawidłowej realizacji niniejszej umowy. Zakres powierzonych danych osobowych obejmuje: 

a)  imię i nazwisko pracownika,  
b) numer telefonu służbowego,  
c) adres poczty elektronicznej (e-mail) 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie  

i celu określonym w § 1 oraz zgodnie z Ustawą oraz  RODO.   

4. Wykonawca oświadcza, iż osoby mające dostęp do powierzonych danych posiadają odpowiednie 

przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz posiadają upoważnienie do przetwarzania 

danych osobowych w zakresie udostępnionym przez Zamawiającego.    

5. Wykonawca zapewnia, że znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych są zgodne z wymogami określonymi w „RODO” i spełniają standardy 

bezpieczeństwa. 

6. Jeśli Wykonawca z jakiejkolwiek przyczyny nie będzie mógł zapewnić zgodności przetwarzania danych 

osobowych z warunkami umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa, niezwłocznie poinformuje o tym 

Zamawiającego. 

7. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o: 

1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi 

państwa, chyba że zakaz zawiadomienia Zamawiającego  wynika z przepisów prawa, 

2) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych, 

3) każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie 

przetwarzania dotyczących go danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi 

na żądanie, chyba że zostanie do tego upoważniony przez Zamawiającego, 

4) każdej kontroli Wykonawcy przez inne organy, co wiązałoby się z dostępem do danych; w 

szczególności o kontroli ze strony właściwego rzeczowo, ds. ochrony danych osobowych, organu 

nadzorczego.  

8. Wykonawca zobowiązuje się zająć niezwłocznie każdym pytaniem Zamawiającego dotyczącym 

przetwarzania powierzonych mu na podstawie umowy, danych osobowych. 

9. Zamawiający może wyrazić zgodę na powierzenie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy 

osobie trzeciej, pod warunkiem spełniania przez nią wymogów dotyczących ochrony danych osobowych, 

określonych w Ustawie oraz  RODO o i  innych przepisach prawa UE i państw członkowskich, dotyczących 

ochrony danych osobowych. 

10. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę, poprzez 

przeprowadzanie niezapowiedzianych kontroli i audytów przetwarzania danych osobowych oraz do 

żądania złożenia przez Wykonawcę pisemnych wyjaśnień. 

11. Po kontroli, o której mowa w ust. 10, Zamawiający może zredagować zalecenia pokontrolne i żądać 

wykonania, o ile są zgodne z umową, oraz określić termin ich realizacji. Zalecenia pokontrolne mogą 

dotyczyć jedynie usunięcia niezgodności przetwarzania powierzonych danych z umową RODO lub Ustawą. 

12. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich danych osobowych oraz informacji, jakie 

uzyskali w trakcie trwania umowy oraz w związku z jej realizacją, chyba że druga strona zwolni je z takiego 



7 

 

obowiązku lub obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa. 

13. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje bezterminowo, także po zakończeniu świadczenia usług. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za niezgodne z umową udostępnienie lub wykorzystanie danych, a w 

szczególności ich udostępnione osobom nieupoważnionym.  

15. W przypadku naruszenia przepisów Ustawy, RODO lub umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w następstwie czego Zamawiający, jako Administrator Danych osobowych, zostanie zobowiązany do 

wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 

zrekompensować Zamawiającemu poniesioną z tego tytułu szkodę. 

16. Po rozwiązaniu umowy Wykonawca, według wyboru Zamawiającego, zwróci Zamawiającemu wszystkie dane 

oraz ich kopie powierzone mu do przetwarzania na podstawie umowy albo je zniszczy i przedstawi dowód 

(protokół) zniszczenia, chyba że inne przepisy prawa powszechnego zabraniają zniszczenia wszystkich albo 

części danych osobowych powierzonych do przetwarzania. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się 

zapewnić poufność powierzonych danych i nie przetwarzać ich dłużej w sposób aktywny. 

17. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, gdy Wykonawca: 

a) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z umową, 

b) powierzył wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, 

c) nie zaprzestaje niewłaściwego przetwarzania danych osobowych 

d) zawiadomi o swojej niezdolności do wypełnienia warunków umowy  

18.  Wykonawca gwarantuje, że na żądanie Zamawiającego lub uprawnionego organu państwowego udostępni 

urządzenia i systemy informatyczne, przetwarzające dane osobowe do audytu, pod kątem weryfikacji 

zastosowanych w nich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. 

19.  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa  

w art. 13 i 14 RODO, wobec osób, których dane dotyczą. 

 

§ 15 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 
2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, 
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 
3. Wykonawca może przenieść na osobę trzecią prawa wynikające z umowy, w szczególności wierzytelność 
o zapłatę 
wynagrodzenia, wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa. 
5. Załączniki, o których mowa w umowie stanowią jej integralną część (w szczególności oferta 
Wykonawcy). 
6. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 


