Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA NR ZP.032.

.2019….. (Projekt)

zawarta w dniu ………………... pomiędzy:
Gminą Popielów, 46-090 Popielów, ul. Opolska 13,
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Popielów – Sybillę Stelmach
z kontrasygnatą:
Skarbnik Gminy – Magdaleny Gandyra
- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a:
……………………………………………………
z siedzibą ………………………………………..
NIP: …………………. Regon: ………………….
KRS: ……………………………………………..
- zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………..
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Budowę
zewnętrznej siłowni na terenie publicznym w miejscowości Nowe Siołkowice – otwarta
strefa aktywności w Nowych Siołkowicach. Projekt współfinansowany jest ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)
– EDYCJA 2019.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
Wykonanie zewnętrznej siłowni składającej się z sześciu elementów - jednostronnych na
pylonie umieszczonym w monolitycznym fundamencie betonowym oraz tzw. strefy
wypoczynku, na którą składać się będą cztery ławki drewniane o konstrukcji stalowej oraz
strefy edukacyjnej z dwoma urządzeniami edukacyjnymi.
3. Szczegółowo zakres robót oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia określono
w przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej, stanowiących załączniki do zapytania
ofertowego, na podstawie których Wykonawca przygotował ofertę.
4. Informacje/Wymagania dodatkowe:
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na cały przedmiot
zamówienia: 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia,
2) Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie wszystkich elementów znajdujących
się w otoczeniu budowanego obiektu, nie będących przedmiotem prac budowlanych
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, łącznie
z dostarczeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 3 kpl.,
4) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej budowy (w tym atesty, certyfikaty),
5) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletu wymaganych dokumentów
pozwalających Zamawiającemu na zakończenie robót i/lub uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie dla danego zakresu robót,
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6) Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami
projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami m.in. zawartymi
w projekcie budowlanym,
7) Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli przepisy
wymagają sporządzenia takiego planu,
8) Wykonawca odpowiada za organizację ruchu, oznakowanie budowy wraz z kosztami
z tym związanymi,
9) Wykonawca wywiezie materiały rozbiórkowe i/lub odpady nie nadające się do odzysku
na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości materiałów oraz
urządzeń planowanych do wbudowania; Wykonawca nie może wbudować materiałów
i urządzeń nie zaakceptowanych przez Zamawiającego,
11) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach
niniejszego przedmiotu zamówienia
5. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przejęcia protokolarnie terenu, na którym będą wykonywane roboty;
2) utrzymywania porządku na terenie prowadzonych robót budowlanych; po zakończeniu
wykonywania całości robót budowlanych teren budowy powinien zostać niezwłocznie
uporządkowany; w przypadku nie zachowania czystości i porządku lub nie
uporządkowania miejsca wykonywania robót budowlanych niezwłocznie po ich
zakończeniu, Zamawiający może we własnym zakresie wykonać te czynności,
obciążając kosztami ich wykonania Wykonawcę;
3) należytego zabezpieczenia miejsca wykonywania robót oraz prowadzenie ich
z zachowaniem przepisów prawa, w szczególności przepisów BHP oraz
przeciwpożarowych;
4) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
5) zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich;
6) zapewnienia dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
7) oznaczenia i zabezpieczenia sieci oraz urządzeń podziemnych; w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia (np. istniejącego uzbrojenia, znaków geodezyjnych) w toku realizacji
prac, Wykonawca ma obowiązek ich naprawienia - doprowadzenia do stanu
poprzedniego, wznowienia) na swój koszt,
8) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej
koniecznej dla wykonania przedmiotu zamówienia
9) zorganizowania i zapewnienia właściwych warunków socjalnych dla osób
wykonujących w jego imieniu umowę we własnym zakresie i na własny koszt;
10) zapewnienia na własny koszt, na czas wykonywania robót, energii elektrycznej, wody do
celów budowlanych oraz innych mediów;
11) dostarczenia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia;
12) wykonywania robót przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości
odpowiadającej stosownym przepisom, normom i standardom;
13) stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, przepisami
wykonawczymi do ustawy oraz obowiązującymi normami;
14) okazywania, na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności, świadectw
dopuszczenia do obrotu zgodnie z polską normą przenoszącą normy zharmonizowane
lub europejskich aprobat technicznych lub wspólnych specyfikacji technicznych
mających być zastosowanymi lub zastosowanych materiałów;
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15) kompletowania na bieżąco dokumentów potwierdzających spełnianie przez materiały
użyte do realizacji zadania wymogów zapytania ofertowego oraz przez prawo,
w szczególności atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności
z obowiązującymi normami, protokoły badań technicznych; dokumenty te Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przy odbiorze końcowym;
16) niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów,
których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie
rozwiązać we własnym zakresie; Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie
wykonywał za Wykonawcę działań, do których Wykonawca zobowiązał się na
podstawie zawartej umowy;
17) ponoszenia pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody
powstałe podczas lub przy okazji wykonywania robót budowlanych;
18) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników, podwykonawców oraz osób trzecich, powstałe w związku
z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;
19) podjęcia odpowiednich środków w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do terenu
robót przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportu lub przez jego
podwykonawców, a w razie uszkodzenia doprowadzić do przywrócenia stanu
istniejącego w momencie rozpoczęcia użytkowania;
20) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.
6. Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy będzie ponosił pełną
odpowiedzialność za teren robót, a zwłaszcza za istniejącą nawierzchnię plaży
(odpowiednią jej część) i urządzenia wbudowane na terenie kąpieliska.
7. Zamówienie zostanie wykonane z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami oraz zgodnie ze sztuką
budowlaną i przedstawioną ofertą.
8. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim wyposażeniem technicznym oraz
doświadczeniem umożliwiającym należyte wykonanie robót budowlanych.
9. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty, deklaracje
zgodności oraz powinny być dopuszczone do obrotu na rynku.
Powyższe atesty i certyfikaty, deklaracje zgodności Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu po wykonaniu robót.
7. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 umowy zostanie
zrealizowany przy użyciu materiałów i urządzeń, które są nowe, nie mają wad fizycznych
i prawnych, posiadają niezbędne atesty i aprobaty techniczne uprawniające do eksploatacji na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także spełniają wszystkie parametry technicznoeksploatacyjne i BHP.
§2
1. Strony ustalają termin wykonania zadania: do dnia 30.09.2019 r.
2. Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu podpisania umowy.
3. Zwrot placu budowy nastąpi na postawie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru
robót.
4. Przedstawicielami do reprezentowania Zamawiającego, np. do przekazania terenu budowy,
nadzorowania i odbioru robót, są m.in.:
1)
2)
3)
4)

5.

Kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska – Pani Irena Michno,
Inspektor ds. budownictwa – Pan Mateusz Macioszek,
Inspektor ds. budownictwa – Pan Tomasz Jonek,
Inspektor ds. programów pomocowych i rozwoju wsi – Pan Rafał Kołodziej.

Przedstawiciele ze strony Wykonawcy: ………………………………….
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6.

7.

Rozliczenie wykonanych prac nastąpi na podstawie rachunku/faktury wystawionej przez
wykonawcę po zakończeniu całości robót oraz ich protokolarnym odbiorze przez
upoważnioną osobę Zamawiającego.
Podpisany przez obie strony umowy protokół odbioru robót jest podstawą do wystawienia
rachunku/faktury przez wykonawcę.
Rachunek/Faktura wystawiona zostanie na :
Gmina Popielów
46-090 Popielów, ul. Opolska 13
NIP.: 9910312563

8.

Należność będzie płatna przelewem w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury wraz
z protokołem bezusterkowego odbioru robót. Należność zostanie przekazana na konto
Wykonawcy ………………………………………………………………………………….. .

§3
1. Strony ustalają wynagrodzenie za całość przedmiotu zamówienia określonego w § 1
niniejszej umowy w kwocie:
1) netto: …………………… zł
2) stawka podatku VAT: …………… %
3) brutto: …………. zł (słownie: …………………………………………….... złotych i ……/100)
2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, które w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu
zamówienia nie będzie podwyższone.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac oraz z wyliczeniem ich wartości
i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
4. Wykonawca oświadcza, że zakres przedmiotu zamówienia określony w § 1 niniejszej
umowy nie budzi wątpliwości. Zamawiający wyklucza możliwość powoływania się
Wykonawcy na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę
roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia. Wykonawca potwierdza, że nie będzie żądał
podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac.
5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Za opóźnienie w płatności faktur Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

1.
2.
3.

§4
Odbiór końcowy przedmiotu zmówienia nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu,
który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy oraz
Zamawiającego.
Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.

§5
Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz
sztuką budowlaną, a także przedstawioną ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty oraz
wbudowane materiały i urządzenia (cały przedmiot zamówienia) - 36 miesięcy licząc od daty
odbioru końcowego, w których gwarantuje, że:
1) wykonane roboty oraz użyte materiały i urządzenia nie mają wad, usterek lub uszkodzeń
konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych
i zapewniają bezpieczne i bezusterkowe użytkowanie;
1.
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2) Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę, wadę lub uszkodzenie na własny koszt
po otrzymaniu powiadomienia od Zamawiającego o terminie na usunięcie
nieprawidłowości;
3) jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki, wady lub uszkodzenia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, będzie on miał prawo usunąć usterkę, wadę lub
uszkodzenie we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt
Wykonawcy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania przedmiotu
zamówienia. W okresie gwarancji Wykonawca usunie stwierdzone wady, usterki
i uszkodzenia na własny koszt w terminie wymaganym przez Zamawiającego, podanym
w pisemnym powiadomieniu, termin wyznaczony na usunięcie wad, usterki lub uszkodzenia
będzie uwzględniał ich charakter oraz czas technologicznie potrzebny na ich usunięcie.
§6
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy naliczane będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych
od Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania 10 % umownego wynagrodzenia
brutto.
2) Za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia.
3) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rękojmi w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
opóźnienia.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) Z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy
w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiającemu przysługuje
prawo do potrącenia kar umownych z kwoty z należności Wykonawcy.
5. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego.
§7
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy.
Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach:
1) Dopuszcza się wprowadzenie zmian i uzupełnień za zgodą Stron umowy,
2) Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę,
2. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć:
1) wystąpienia siły wyższej;
2) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od Stron umowy, których nie
mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy, skutkujących możliwością
niedotrzymania terminów zakończenia robót,
b) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji
projektowej, która utrudnia lub uniemożliwia prawidłowe i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,
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c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi

przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
e) konieczności prowadzenia prac archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie
robót lub wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę,
f) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej,
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu
Umowy
g) zmiany decyzji pozwolenia budowlanego lub zmiany do zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę
3) zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do
rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących
przepisów; jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po wymaganym terminie realizacji,
a wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć wyższą
stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę;
4) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących, w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane
do obowiązującego stanu prawnego.
5) wystąpienia robót zamiennych mieszczących się w opisie przedmiotu zamówienia
a polegających na zmianie sposobu wykonania lub zmianie cech elementu bez zmiany
rodzaju i charakteru robót, a także bez zmiany celu jaki ma być w ich efekcie osiągnięty,
których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego
6) wystąpienia robót zaniechanych; zmiana umowy powodująca zmniejszenie zakresu
świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania
wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne;
7) obniżenia wynagrodzenia umownego, pod warunkiem że zmiany te będą spowodowane
zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia (roboty zaniechane);
8) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy, nie powodujących
zmiany celu i istoty umowy;
9) zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia
lub stwierdzenia nieważności Umowy na dofinansowanie;
10) zmiany zapisów umowy jeżeli podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje
konieczność dokonania uszczegółowienia wykładni lub doprecyzowania poszczególnych
zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy;
3. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy.
4. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron
umowy – wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego;
§8
1. Zamawiający jako administrator danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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z dnia 27 kwietna 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 w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami
określonego w ust. 1 rozporządzenia i wyłącznie w celu realizacji umowy.
3. Wykonawca może przetwarzać jedynie takie kategorie danych osobowych (zakres
przetwarzania danych), które są niezbędne do realizacji umowy.
4. Niniejszym Zamawiający udziela Wykonawcy oraz personelowi Wykonawcy upoważnienia do
przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
5. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać dalszego powierzenia
danych osobowych podmiotom trzecim (podpowierzenie). Wykonawca za działania i zaniechania
podmiotów trzecich, którym powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak
za własne.
6. W kwestii ochrony danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania
danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzanie z naruszeniem
przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
2) zapewnienia, aby osoby mające dostęp do powierzonych, w ramach niniejszej umowy, danych
osobowych były zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy (również po ustaniu umowy).
7. Wykonawca oświadcza, że urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych są zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji, przetwarzania
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100,
poz 1024).
8. Wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszelkie powierzone dane osobowe w tym
skutecznie usunąć je z nośników elektronicznych niezwłocznie po zaprzestaniu obowiązywania
umowy.
9. W przypadku naruszenie przez Wykonawcę przepisów rozporządzenia, o którym mowa
w ust. 1 w zakresie przetwarzania danych osobowych, w następstwie czego Zamawiający – jako
administrator danych osobowych zostanie zobowiązany na podstawie prawomocnego orzeczenia
sądu do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany na podstawie przepisów karą grzywny,
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w całości poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego
szkody.
10.
W przypadku wskazania danych osobowych osób fizycznych w zakresie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy należy przestrzegać przepisów 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, a także innych przepisów dot. ochrony
danych osobowych.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10
Wszelkie spory, które mogą powstać na tle wykonywania niniejszej umowy, rozstrzygać będzie
sąd właściwy miejscowo (według siedziby Zamawiającego).
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§ 11
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz.
otrzymuje Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający.
Załączniki do niniejszej umowy stanowią:
1) oferta Wykonawcy,
2) dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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