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UMOWA NR …/ZDP/2020 
 

W dniu: …………… 2020 r., w: Kłodzku pomiędzy: 
Powiat Kłodzki 
ul. Okrzei 1 
57-300 Kłodzko 
NIP: 883-16-80-036 
Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku 
ul. Objazdowa 20  
57-300 Kłodzko  

reprezentowanym na podstawie: …………………………………………………. (stanowiącego załącznik do niniejszej umowy), 
przez: …………………………………………………………… - …………..………………………………………, zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
……….………………………………………..……………………………….…………………………………………………………………………………..……….. 
z siedzibą: ……………………………………..………………….…………………………….……………………………………………………………….....…,  
wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej/do rejestru przedsiębiorców pod 
nr KRS: ………………………………, przez: …….………………………………………..………………………………………………………………………..  
NIP: ….…………..…………………….…., REGON: ….…………..…………………….…., reprezentowanym/ną na podstawie: 
……………… (odpisu z KRS/pełnomocnictwa/innego dokumentu z którego wynika umocowanie do reprezentowania), 
(stanowiącego załącznik do niniejszej umowy) przez:  ……………………………………………. - ……..……………………………………, 
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDP.2000/AZ/11/2020 na zadanie - Wykona-

nie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powia-

towej nr 3237D w miejscowości Gorzanów”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39  

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawarta zostaje umowa 

następującej treści: 

 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji geolo-
giczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w 
miejscowości Gorzanów” 

2. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty: 
1) Umowa, 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z Załącznikami, 
3) Oferta Wykonawcy wraz z formularzami, 
4) Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

3. Do celów interpretacji dokumenty tworzące Umowę mają pierwszeństwo zgodnie z kolejnością określoną 
w ust. 3. 

4. Przedmiotem umowy jest: wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej rozpoznania warunków grunto-
wo-wodnych podłoża odcinka, o długości 100 m, drogi powiatowej 3237D w miejscowości Gorzanów. Projek-
towane roboty geologiczne wykonywane będą w granicach działek nr 287/1, 287/2, 452/3 i 819, obręb: 0004 
Gorzanów, gmina: Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski, powiat: kłodzki, województwo: dolnośląskie. 

5. Zakres prac obejmuje wykonanie: 
1) 15 otworów badawczych w tym: 

a) 5 otworów rdzeniowanych w skałach osadów  kredy [piaskowce, mułowce, wapienie, margle] o głęboko-
ści 22 m każdy, w związku z poszerzeniem korpusu drogi o dodatkowy pas jezdni, 

b) 5 otworów badawczych o głębokości 10 m w wewnętrznej stronie muru w celu podjęcia de-cyzji o do-
datkowym wzmocnieniu konstrukcji poszerzanego pasa drogi, zabezpieczeniu obiektu zabytkowego 
przed przestrzennym odkształceniem pod wpływem wibracji podczas remontu oraz przebudowy i posze-
rzenia jezdni,  

c) 5 otworów badawczych o głębokości 6 m na przedpolu kamiennego muru oporowego, 
2) badań laboratoryjnych, badań terenowych i opróbowanie otworu; 
3) prac geodezyjnych; 
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4) przedsięwzięć technicznych, technologicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeń-
stwa powszechnego, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska; 

5) geologicznej dokumentacji wynikowej (wszystkie elementy dokumentacji należy w formie elektronicznej 
zapisać na nośniku CD) 

6. Nadzór geologiczny upoważniony jest do: 
1) korekty głębokości otworów wiertniczych, w zależności od stwierdzonych warunków hydrogeologicznych o 

± 10 %, 
2) korekty konstrukcji otworów wiertniczych, w zależności od stwierdzonego profilu geologicznego i warun-

ków hydrogeologicznych, 
3) zmiany lokalizacji otworów wiertniczych w granicach działek nr 287/1, 287/2, 452/3 i 819 obręb 0004 Go-

rzanów, gmina Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, w zależności 
od lokalnych warunków litologicznych i technicznych, 

4) poboru prób w zależności od stwierdzonej litologii, charakteru utworów skalnych i zawodnienia. 
7. W ramach przedmiotowej Umowy Wykonawca zobowiązuje się również do przygotowywania odpowiedzi na 

pytania Wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji oraz dokonywania 
ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji, których konieczność wpro-
wadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ra-
mach postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla przedsięwzięcia wskazanego w ust. 1, 
aż do czasu wyłonienia Wykonawcy robót. 

8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami 
technicznymi do wykonania niniejszej Umowy oraz że wykona ją z należytą starannością, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. 

9. Wszelkie ustalenia pomiędzy Stronami będą dokonywane wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności. 
 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1, ust. 1 ustala się na dzień: 30 listopada 2020 r. 
2. Termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1, ust. 7 ustala się na okres: 60 miesięcy od dnia pod-

pisania Umowy, z zastrzeżeniem, że okres ten ulegnie wydłużeniu w każdym przypadku wydłużenia terminu 
procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych lub terminu trwania robót budowla-
nych lub terminu trwania rękojmi za wady lub gwarancji (w zależności od tego który okres będzie dłuższy) dla 
robót budowlanych. 

 

§ 3 
WYNAGRODZENIE 

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1, 4, 5, 6, 7 Wykonawca jest 
uprawniony do wynagrodzenia zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w łącznej kwocie: …………………………….. zł brutto 
(słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………... zł 00/100), w tym obowiązujący 
podatek VAT 23% w wysokości: ……………………………………… zł. 

2. Kwota przedstawiona w pkt. 1 niniejszego paragrafu uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbęd-
ne do zrealizowania przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania. 

3. Podstawą do wystawienia faktury, będzie sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja projektowa zaakcep-
towana przez Zamawiającego. Przekazanie dokumentacji zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisa-
nym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jedną fakturą, po wykonaniu przedmiotu umowy. 
5. Należność za wykonanie przedmiotu umowy uregulowana zostanie na podstawie wystawionej przez Wyko-

nawcę faktury z uwzględnieniem następujących danych: 
 Nabywca: Powiat Kłodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko, NIP: 883-16-80-036 
 Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko 

w  terminie 30 dni od daty jej doręczenia na w/w adres Odbiorcy wraz z protokołem odbioru 
6. Zamawiający przy dokonywaniu zapłaty należności na rzecz Wykonawcy stosuje mechanizm podzielonej płat-

ności, tzw. „split payment”, o którym mowa w art. 108a ust. 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) 

7. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na niżej podane konto Wykonawcy, 
które widnieje na tzw. „Białej liście” podatników VAT: 
bank: ………………………………………………………………….. 
nr rachunku: ……………………………………………………….. 
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8. Jeżeli na dzień dokonania płatności, rachunek wskazany przez Wykonawcę nie znajduje się na tzw. „BIAŁEJ 
LIŚCIE” podatników VAT, wówczas Zamawiający zastrzega, że płatność będzie dokonana na inny rachunek Wy-
konawcy, który będzie znajdował się na w/w „BIAŁEJ LIŚCIE”. W przypadku braku takowego rachunku Zama-
wiający wstrzyma płatność do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku, który będzie figurował na „BIAŁEJ 
LIŚCIE” podatników VAT. 

9. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia, uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zama-
wiającego. 

 

§ 4 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), oraz obowiązki wynikające z postanowień Opisu 
Przedmiotu Zamówienia i Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego 
działalność gospodarczą polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu zawo-
dowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w ustawie Prawo budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji 
Umowy. 

4. Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, jest zobowiązany także: 
1) realizować objęte treścią niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiającego; 
2) niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 

na jakość lub termin zakończenia Umowy; 
3) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji;  
4) brać udział w konsultacjach prowadzonych przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycz-

nego i technicznego wsparcia Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego;  
5) w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywać dla Zamawiającego wyczerpujące i szczegó-

łowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu umowy, np. w składanych środkach ochro-
ny prawnej, złożone przez wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiot umowy, aż do zawarcia umowy z wykonawcą robót, 
oraz przygotowywania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań 
i udzielanych odpowiedzi - w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego; Zamawiający każdorazowo 
wyznaczy termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach 
szczególnie złożonych pytań wykonawców nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia przekazania przez Zamawia-
jącego, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej;  

6) przekazać Zamawiającemu kserokopie (lub skany) wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej 
oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania Umowy w terminie 2 dni ro-
boczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę;  

7) na wniosek Zamawiającego i w terminach przez niego wskazanych przekazywać dokumentację zawierającą 
kompletne założenia oraz dane wejściowe użyte do obliczeń objętych przedmiotem Umowy, w terminie i 
formie określonym we wniosku. 

5. Zatrudnienie przez Wykonawcę Podwykonawców wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiają-
cy zaakceptuje Podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie Podwykonawcy będzie odpo-
wiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia. Zakres prac do podzlecenia nie może wykraczać poza 
zakres przewidziany w Ofercie Wykonawcy. 

6. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy 
będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy. 

7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w ter-
minie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % war-
tości niniejszej Umowy, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub 
usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

8. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca 
zatrudniał, we własnym przedsiębiorstwie lub podwykonawcy, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonują-
cej czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: wszystkie czynności składające się na przed-
miot zamówienia, chyba że z odrębnych przepisów wynika, że osoby te nie muszą być zatrudnione na pod-
stawie umowy o pracę. 
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9. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu: 
1) w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy oświadczenie, że osoby realizujące 

przedmiot umowy w zakresie czynności wskazanych w ust. 1 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymienione czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby i wymiaru etatu tych osób oraz 
podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

2) w terminie 10 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy, listę pracowników zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę (ze wskazaniem ich zakresów czynności), przy pomocy których Wykonawca będzie 
realizował umowę). 

10. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości złożonego oświadczenia, Zamawiający ma prawo 
w szczególności do żądania: 
1) Poświadczonej za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w 
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. 
w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

2) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

11. Poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób za-
pewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobo-
wych. 

 

§ 5 
INFORMACJE WRAŻLIWE 

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy będą trak-
towane jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. 
Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych infor-
macji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 

2. Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się: 
1) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych; 
2) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej Umowy, 

o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone 
jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne; 

3) informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na 
mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne 
bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne. 

3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane 
przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej. 

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów oraz przekaza-
nie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy. 

5. Informacje nie stanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być ujawniane publicz-
nie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego. 

 

§ 6 
MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca, oświadcza, iż posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów wymienionych 
w ust. 4. 

2. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Autorów zapewnienia, iż nie będą oni wykonywać osobistych praw au-
torskich, w zakresie sprawowania Nadzoru Autorskiego oraz w zakresie dokonywania koniecznych lub uzasad-
nionych ze względu na optymalizację lub charakter Inwestycji zmian w utworach wymienionych w ust. 4 niniej-
szej Umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w zadaniu poprzed-
nim, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 
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3. Wykonawca oświadcza, że na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie pisemnej, dysponuje pra-
wami do każdego utworu w zakresie określonym postanowieniami niniejszej Umowy i potwierdza, że prawa te 
nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zama-
wiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę 
oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód po-
niesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

4. W ramach wynagrodzenia Wykonawca: 
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szcze-
gólności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne 
dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami; 

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie 
tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 

5. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 
1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz 
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób 
trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie 
światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych 
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kase-
tach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach 
nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w 
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do 
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 
f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bez-

przewodowej przez stację naziemną, 
g) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
h) reemisja, 
i) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
j) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 
l) wprowadzanie zmian, skrótów, 
m)  sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w cza-

sie przez niego wybranym. 
6. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszyst-

kich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 
7. Wykonawca oświadcza, iż Zamawiający oraz inne podmioty w tym celu przez Zamawiającego wskazane, zostały 

upoważnione przez Autorów do wykonywania osobistych praw autorskich w zakresie sprawowania Nadzoru 
Autorskiego oraz w zakresie dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze względu na optymalizację lub 
charakter Inwestycji zmian w utworach wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy (w 
szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia inne 
dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami), oraz że Wykonawca jest 
uprawniony do działania w imieniu Autorów w tym zakresie. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę 
oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód po-
niesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

8. W ramach wynagrodzenia, zarówno Zamawiający i/lub inne podmioty przez Zamawiającego wskazane są upo-
ważnieni przez Autorów, w których imieniu działa Wykonawca do wykonywania, w imieniu Autorów przysługu-
jących im autorskich praw osobistych, w zakresie sprawowania Nadzoru Autorskiego oraz w zakresie dokony-
wania koniecznych lub uzasadnionych ze względu na optymalizację lub charakter Inwestycji zmian w utworach 
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy (w szczególności takich jak: raporty, mapy, 
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wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji 
Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami). 

 

§ 7 
ODBIÓR 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich opracowań, które zostały wy-
konane zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto Wykonawca zobowiązuje 
się do wykonania przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umo-
wy ma służyć.  

2. Po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego (za potwierdzeniem), Za-
mawiający w terminie 7 dni dokona oceny poprawności i zgodności z Umową przedstawionego przez Wyko-
nawcę przedmiotu Umowy.  

3. Potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu Umowy stanowić będzie protokół odbioru nie zawierający 
zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do wykonanego przedmiotu Umowy. W protokole Strony określą dzień, 
w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przedmiot Umowy. Za termin wykonania przedmiotu Umo-
wy uznaje się dzień, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przedmiot Umowy odebrany następnie 
protokołem odbioru nie zawierającym zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Umowy.  

4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego 
wskazania zastrzeżeń do opracowań przedstawionych przez Wykonawcę do odbioru. Jednocześnie Zamawiają-
cy zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wszelkich niezgodności opracowań z Umową i ponownego przekazania 
przedmiotu Umowy do odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 21 dni.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad i ponownego do-
starczenia przedmiotu Umowy do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu 
usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego niezgodności przedstawionych opracowań z Umową.  

6. Do ponownego dostarczenia przedmiotu Umowy do odbioru, o którym mowa w ust. 5, stosuje się procedurę 
określoną w ust. 1-5, aż do dostarczenia przedmiotu Umowy zgodnego z Umową, potwierdzonego protokołem 
odbioru.  

7. Wykonawca dołączy do opracowania:  
1) oświadczenie, że opracowanie jest wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - 

budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć.  

2) oświadczenie o zgodności rozwiązań projektowych z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i kosz-
torysem ofertowym. kosztorys inwestorski, przedmiar robót i formularz kosztorysu ofertowego winny być 
sprawdzone i podpisane przez projektanta/projektantów.  

3) oświadczenie o zgodności mapy do celów projektowych ze stanem faktycznym.  
4) oświadczenie o dokonaniu sprawdzenia międzybranżowego i braku kolizji pomiędzy projektowanymi urzą-

dzeniami.  
5) oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej projektu jest zgodna (identyczna) z wersją papierową.  
6) oświadczenie, że dokumentacja projektowa została opisana w sposób zgodny z art. 29 oraz 30 ustawy pra-

wo zamówień publicznych, tj.:  
a) jednoznacznie i wyczerpująco, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnia-

jąc wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty; 
b) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji; 
c) bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to 
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów; 

d) z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych: 
- przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowi-

skowych, pod warunkiem, że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wyko-
nawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia; 

- przez odniesienie się w kolejności preferencji do: 

 Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 

 norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy 
europejskie, 

 europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu bu-
dowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumen-
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tem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do ob-
rotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 
04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

 wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie pro-
duktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji euro-
pejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 
2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), 

 norm międzynarodowych, 

 specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytu-
cję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powta-
rzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

 innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normaliza-
cyjne; 

- przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów re-
ferencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wy-
dajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech; 

- przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mo-
wa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania 
zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności. 

Przy odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i syste-
mów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2) i 3) należy wskazać, że dopuszczone są rozwiąza-
nia równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”; 

8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7, ważne są bezterminowo. 
 

§ 8 
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % całkowitej kwoty wynagro-
dzenia brutto. 

2. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie innej niż pieniężna, wówczas 
w przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego przedłuże-
nia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o okres wynikający z przedłużenia terminu realiza-
cji Umowy. 

3. Całość zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od daty należytego wykonania przedmiotu umowy 
określonego w § 1, ust. 2. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu następstw błędów projektowych mogących powstać 
w toku realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartej umowy 
ubezpieczenia w całym okresie wykonywania Umowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do uzyskania odszkodowania z tytułu następstw błędów projektowych Wyko-
nawcy również z ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4. 

 

§ 9 
RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na dokumentację projektową będącą przedmiotem Umowy. 
2. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę przedmiotu 

Umowy. Upływ okresu rękojmi szacowany jest na 60 miesięcy od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem, że 
okres ten ulegnie wydłużeniu w każdym przypadku wydłużenia terminu procedury przetargowej na wyłonienie 
Wykonawcy robót budowlanych lub terminu trwania robót budowlanych lub terminu trwania rękojmi za wady 
dla robót budowlanych.  

3. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad dokumentacji 
projektowej. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 
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4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie, o którym mowa w ust. 
3 w terminie niezbędnym do ich usunięcia, określonym na piśmie przez Zamawiającego, Zamawiający może 
zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

5. W okresie rękojmi Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z robotami 
budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem Umowy, jeżeli ko-
nieczność poniesienia kosztów powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji. 

6. W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie 
szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych prowadzonych w oparciu 
o dokumentację projektową będącą przedmiotem Umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą do-
kumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji. 

 

§ 10 
OSOBY DO KONTAKTU 

1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy upoważnieni są: 
1) ze strony Zamawiającego: ……….……….……….………., tel.: ……….……….……….………. 
2) ze strony Wykonawcy: ……….……….……….……….. tel.: ……….……….……….………. 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później niż 3 
dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy. 

 

 
§ 11 

ZMIANA UMOWY 
1. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 
1) dopuszczalna jest zmiana terminów Umowy określonych w § 2 Umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy w następujących przypadkach: 
a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe 

do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania 
należytej staranności; 

b) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia 
przedmiotu Umowy; 

c) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, 
liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego; 

d) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy; 

e) zmiany przepisów prawa; 
f) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie 

przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony; 
g) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony; 
h) przedłużającej się procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych; 
i) zobowiązania przez właściwy organ do opracowania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko dla inwestycji objętej niniejszym zamówieniem; 
j) konieczności wprowadzenia zmiany terminu Umowy wskutek zaistnienia okoliczności wynikających z 

istotnych powodów podanych przez Wykonawcę. 
2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmniejszeniu zakresu przedmiotu Umowy wraz 

z ograniczeniem należytego Wykonawcy wynagrodzenia; 
3) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie rachunku bankowego wskazanego w Umowie; 
4) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego 

Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu); 
5) dopuszczalna jest zmiana Wykonawcy - tylko i wyłącznie w przypadku sukcesji generalnej, przekształcenia, 

dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa 
6) dopuszczalna jest zmiana danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur, oraz ich księgowanie 

i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP. 
2. Umotywowany wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy w zakresie określonym niniejszym paragrafem 

winien być zgłoszony Zamawiającemu co najmniej 7 dni przed upływem terminu wykonania przedmiotu umo-
wy. 
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§ 12 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy.  
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub nastąpi rozwiązanie firmy Wyko-
nawcy; 

2) wydany zostanie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 
4) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemne-

go wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, 
uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego; 

5) wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych, przekroczy 10 % wartości wynagrodzenia o którym mo-
wa w § 3 ust. 1; 

6) w przypadku co najmniej trzykrotnego nieprawidłowego usunięcia wad w dokumentacji technicznej stwier-
dzonych przy odbiorze; 

7) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

3. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okoliczno-
ściach. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.  
2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie określonym w § 3 ust. 5 niniejszej 

umowy. 
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

i powinno zawierać uzasadnienie.  
6. W przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wyna-

grodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
7. Ponad to Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wsku-

tek wadliwych rozwiązań projektowych lub błędnych decyzji udzielanych w ramach nadzoru autorskiego, co 
będzie skutkowało nie osiągnięciem w zrealizowanych robotach parametrów zgodnych z normami i przepisami 
techniczno-budowlanymi. 

 

§ 13 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp; 
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Trakta-

tu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na 
mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

 

§ 14 
KARY UMOWNE 

1. Za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy dotyczących wyko-
nania dokumentacji technicznej strony ustalają kary umowne.  

2. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 
1) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1; 
2) z tytułu odstąpienia od części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wyko-

nawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1; 
3) z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2, w wysokości 0,01% wynagro-

dzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień zwłoki; 
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4) z tytułu zwłoki w usunięciu wad dokumentacji technicznej, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w §3 pkt. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego terminu na 
usunięcie wad. 

5) z tytułu naruszenia zobowiązań określonych w § 4 ust. 4 pkt 5, 6 i 7, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

6) z tytułu naruszenia zobowiązań określonych w § 4 ust. 4 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 (szczegółowe obowiązki Wyko-
nawcy), w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każde naruszenie; 

7) z tytułu błędów w dokumentacji projektowej, skutkujących zwiększeniem kosztów robót budowlanych re-
alizowanych na podstawie przedmiotu Umowy, w wysokości 3 % wartości brutto zwiększonych kosztów 
robót budowlanych; 

8) z tytułu niewykonania obowiązku o którym mowa w § 4 ust. 8 umowy - w wysokości 500,00 zł za każdego 
pracownika objętego przedmiotowym obowiązkiem, który nie będzie zatrudniony (przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę - każdy stwierdzony przypadek; 

9) z tytułu niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 9 i 10 umowy - w wysokości 500,00 zł za każ-
dy przypadek niewykonania obowiązku; 

10) z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez podmiot inny niż Wykonawca lub zaakceptowany Podwyko-
nawca, o którym mowa w § 4 ust. 5 w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 
1, za każdy stwierdzony przypadek; 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

 

§ 15 
CESJA WIERZYTELNOŚCI 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na 
osobę trzecią. 

2. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum. 

3. Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po pisemnym powia-
domieniu Wykonawcy. 

 

§ 16 
UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku jako Administrator Danych powierzy Wykonawcy przetwarza-
nie danych osobowych w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy. 

2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w zdaniu powyżej, regulować będzie umowa 
o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Administratorem Danych a Wykonawcą. 

 

§ 17 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzy-

gnięciu przez Sąd właściwy dla Zamawiającego. 
3. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez 

obie strony pod rygorem nieważności. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego oraz 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA: 
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