
 
 

 
Projekt umowy 

 

 

 

UMOWA  nr ……. 

 

zawarta w dniu .......................... r. w Świdwinie  pomiędzy: 

 

Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie, 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez Dyrektora: 

Daniela Nowaka 

a  

 

firmą .................................... z siedzibą w ........................... przy ul. .................................... NIP: 

...........................,..........................., reprezentowaną przy zawieraniu niniejszej umowy przez: 

........................... 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

Umowa niniejsza (dalej „Umowa”) zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 359 pkt.2) ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U.z 2019r., poz. 2019) pn.: Doposażenie pracowni w Zespole Szkół Rolniczych Centrum 

Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie w ramach projektu „Zdobyć zawód i 

nie być zawiedzionym 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 

Podstawą realizacji umowy jest oferta Wykonawcy z dnia …………………… r.  
 

 

 

 

 

 



 
 

§ 1 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 

- Część ……………………………., zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, na warunkach 

wskazanych w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.  

 

2. Szczegółowy zakres umowy opisany został w specyfikacji warunków zamówienia, w formularzu 

cenowym załączonym do oferty oraz kartach technicznych oferowanych produktów.  

 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami zamówienia, 

obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy 

Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  

 

4. Zamówienie realizowane jest przy dofinansowaniu z Program Laboratoria Przyszłości. 

 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, w terminie do 

22.04.2022 r. , licząc od dnia zawarcia umowy (zgonie z deklaracją Wykonawcy). 

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;  

2) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy zgodnie z warunkami umowy.  

3) Współdziałanie z Wykonawcą i przekazywanie informacji bez zbędnej zwłoki w celu należytej realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

 

 

 



 
 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) Dostarczenie do Zmawiającego na własny koszt przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wolnego od 

wad i sprawnego technicznie tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania 

niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzącego z oficjalnych kanałów 

dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych 

sprzętu. Jeżeli dostarczony przedmiot umowy wymaga montażu Wykonawca dokona wszelkich czynności 

zapewniających prawidłowe funkcjonowanie i korzystanie z dostarczonego przedmiotu umowy;  

2) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że 

dostarczone przez Wykonawcę przedmioty są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla 

których są przewidziane według umowy;  

3) Dostarczanie do Zmawiającego instrukcji obsługi sporządzonych w języku polskim, włącznie ze 

wskazówkami dot. użytkowania i konserwacji, jeśli zostały wystawione przez producenta, wymaganych 

atestów/certyfikatów/deklaracji zgodności/aprobat technicznych oraz/lub innych dokumentów 

potwierdzające, że przedmiot umowy spełnia wszelkie normy i wymagania dla niego przewidziane 

prawem oraz gwarancji na dostarczony sprzęt i pomoce dydaktyczne;  

4) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 

termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;  

5) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w 

pełnej wysokości;  

6) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na termin wykonania zamówienia;  

7) Stosowanie się i realizacja wszystkich postanowień określonych w SWZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

§ 5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto w wysokości: ................................................................. zł (słownie złotych: 

...............................................................................................................).  

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w wysokości ……% tj. .................................... zł (słownie złotych: 

..................................................................................................................).  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty.  

 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.  

 

5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane dostawy nastąpi na podstawie faktur częściowych 

zatwierdzonych przez Zamawiającego i wystawionych przez Wykonawcę na podstawie zatwierdzonego 

protokołu odbioru.  

 

6. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………, w 

terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z 

zatwierdzonym protokołem odbioru.  

 

7. Dane do wystawienia faktury: Nabywca: Powiat Świdwiński, ul. Mieszka I 16, 78 – 300 Świdwin, NIP: 

672-172-29-85. Odbiorcy: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana 

Żeromskiego w Świdwinie, ul. Szczecińska 88, 78 – 300 Świdwin .  

  

8. Do faktury Wykonawca będzie miał obowiązek dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, o których mowa w § 8 umowy o zapłacie należnych im wynagrodzeń. W miejsce 

oświadczeń, o których mowa w zdaniu powyższym Wykonawca może złożyć oświadczenie, aby 

Zamawiający dokonał płatności wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  



 
 
9. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.  

 

10. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani 

rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiającego. Bez zgody 

Zamawiającego wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa 

wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek. 

 

§ 6 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad,  

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,  

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki,  

5) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo - w 

wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy,  

6) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w §8 

ust.6 – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust.1 umowy. 

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 456 

ustawy Prawo zamówień publicznych,  

2) za zwłokę w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.  

 



 
 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie mogą przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

 

§ 7 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  

1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy;  

2) Wykonawca realizuje zamówienia przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 

umową lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego 

danej okoliczności;  

3) Zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,  

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które 

ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 

z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

4) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, albo likwidacja;  

5) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.  

 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:  

1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 30 dni 

od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;  



 
 
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru zamówienia lub podpisania protokołu 

odbioru - w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru 

zamówienia lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru.  

 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i zawiera uzasadnienie. 

 

§ 8 

Umowy o podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca może powierzyć, wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że 

posiadają oni kwalifikacje do wykonania tego zakresu zamówienia.  

2. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 5 w terminie 7 dni od jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy określonej w § 5 

ust. 1 umowy.  

4. Zamawiający w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 

3 zgłasza do niej sprzeciw w formie pisemnej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.  

5. W przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu w formie pisemnej do umowy o 

podwykonawstwo, w terminie o którym mowa w ust. 7, uznaje się, iż umowa została zaakceptowana 

przez Zamawiającego.  

6. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, określony w 

umowie, o której mowa w ust. 4 jest dłuższy niż 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi 

, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 6) umowy.  

 

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 11. Wykonanie prac w 

podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających 

z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 

podwykonawców jak za własne. 



 
 
 

§ 9 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na okres ...................... 

miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) 

protokołu odbioru.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu karty gwarancyjnej na cały przedmiot 

umowy.  

3. Wykonawca jest jedynym gwarantem na wykonany przedmiot umowy.  

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 

dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji 

zostanie przedłużony o czas naprawy.  

5. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca 

usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.  

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji.  

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.  

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich 

usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

9. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

 

§ 10 

Zmiana umowy 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6  

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do 

umowy w przypadku:  

1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT), 

wówczas zmianie podlega zapis, którego dotyczy zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa;  



 
 
2) konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia w związku z: a) działaniem siły wyższej w 

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub b) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy 

Wykonawcy lub wówczas zmiana terminu będzie uzależniona do okoliczności powodującej konieczność 

wprowadzenia zmian;  

3) zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony lub zmieniony przez 

Zamawiającego w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym nie 

leży w interesie publicznym, lub stało się to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i 

Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy 

 

§ 11 

Ochrona danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia 

Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia 

Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie jest Pani Katarzyna Budzińska z którą można 

kontaktować się e-mailowo: iodzsrckp@wp.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego doposażenie pracowni w Zespole 

Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego Im. Stefana Żeromskiego W Świdwinie 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11      

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1129)    

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 



 
 
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp;   

7) odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących mając 

jednocześnie na względzie art. 8a ust. 2 Pzp tj.: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których 

mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu oraz art. oraz art. 97 ust. 1a Pzp tj.: w przypadku gdy wykonanie 

obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych mając 

jednocześnie na względzie art. 8a ust. 3 Pzp tj.: skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z 

uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 

rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą; 

3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO zgodnie z art. 8a ust. 4 

Pzp tj.: wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu. 

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 



 
 
 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane 

polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i 2 dla 

Zamawiającego.  

 

 

                           ZAMAWIAJĄCY:                                                WYKONAWCA: 

 

 


