UMOWA nr
Zawarta w dniu ……………. 2020 r. w Łodzi, pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem
Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez:
1.

………………………………………………………………………………………..

2.

………………………………………………………………………………………..

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Irysowa 2,
NIP 725-17-13-273, zwany dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………… NIP …………………. zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez…………………………………………………………………………………………………………………………
Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie Stronami, a osobno Stroną.
Przedstawiciele Stron Umowy oświadczają, iż od dat umocowania ich do działania w imieniu Stron do
chwili podpisania niniejszej Umowy nie nastąpiły żadne zmiany w stanie faktycznym i prawnym, które
mogły mieć jakikolwiek wpływ na ważność zaciągniętych przez nich zobowiązań.
Niniejszą umowę zawarto w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.)

§ 1.
Struktura Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie,
której integralną część stanowią następujące załączniki:
1.1. Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia;
§ 2.
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i pozyskanie decyzji
ustalających linie brzegowe/rozgraniczających grunty pokryte wodami od gruntów przyległych rzek
w granicach pasa drogowego drogi ekspresowej S-8 wraz z ustaleniem powierzchni gruntów Skarbu
Państwa pod wodami płynącymi zajętych przez elementy infrastruktury drogowej dla następujących
cieków:
1. Rzeki Rybki w obrębie Pichlice w gminie Sokolniki.
2. Rzeki Żegliny w obrębach Barczew, Pyszków, Nowa Wieś w gminie Brzeźnio, Monice w gminie
Sieradz po uprzednim połączeniu działek w obrębach.
3. Rzeki Grabi w obrębie Barycz w gminie Dobroń.
4. Rzeki Dobrzynki w obrębach Prawda i Czyżeminek w gminie Rzgów.
5. Rzeki Pabianki w obrębie Pawlikowice w gminie Pabianice.
oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu Umowy na zasadach określonych
w niniejszej Umowie.
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§ 3.
Termin i miejsce wykonywania Umowy
1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie: do ……………………………………. r.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i uniemożliwiających
Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy całkowicie lub w terminie, o którym mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o przyczynie opóźnienia lub
przyczynie uniemożliwiającej świadczenie przedmiotu Umowy lub wykonywanie prac niezwłocznie
po jej wystąpieniu. W takim przypadku Strony mogą uzgodnić, że okres obowiązywania Umowy
ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu o czas trwania tych przeszkód lub ich bezpośrednich
następstw. Obowiązek powiadomienia o przyczynie opóźnienia lub przyczynie uniemożliwiającej
świadczenie przedmiotu Umowy lub wykonywanie prac niezwłocznie po jej ustąpieniu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności odszkodowawczej i powstałej z tytułu opóźnienia konieczności
zapłaty kar umownych w przypadku, gdy przyczyna opóźnienia lub inne okoliczności
uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy leżą po stronie Wykonawcy lub wynikają z winy
Wykonawcy.
§ 4.
Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia zawodowe wymagane do realizacji Przedmiotu
Umowy, zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z najnowszą
wiedzą i metodyką wymaganą od podmiotów profesjonalnie świadczących Usługi objęte
przedmiotem umowy, postanowieniami Umowy i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zamawiający ze swojej strony ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację Umowy:
imię i nazwisko: Małgorzata Wośko – Danecka,
tel. 42 233 96 61, e-mail: mdanecka@gddkia.gov.pl
3. Wykonawca ze swojej strony ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację Umowy:
imię i nazwisko ………………………………………………………………,
tel. …………………………….…, e–mail: …………………………………………………………………………………
4. Zmiany osób pełniących funkcje Przedstawicieli ze strony Stron Umowy nie wymagają aneksu
do Umowy. Powyższe zmiany wymagają pisemnego powiadomienia drugiej Strony Umowy.
5. Wykonawca nie jest upoważniony do zawierania Umów lub zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy osobiście. Wykonawca nie może
zlecić wykonywania Przedmiotu Umowy lub jego części podwykonawcom bez uprzedniej zgody
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a w razie uzyskania takiej
zgody Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, z których pomocą Przedmiot
Umowy wykonuje jak również osób którym wykonanie Przedmiotu umowy powierza jak za własne
działanie lub zaniechanie.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze stanem prawnym
obowiązującym na dzień przekazywania dokumentacji do odbioru.
8. Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia linii brzegowych/rozgraniczenia gruntów pokrytych
wodami od gruntów przyległych zgodnie z art.220/art.221 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo
wodne (Dz.U.2020.310), do pozyskania ostatecznych decyzji zatwierdzających linię brzegową i
ustalenia powierzchni gruntów Skarbu Państwa pod wodami płynącymi zajętych przez elementy
infrastruktury drogowe.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania raportów o postępie realizacji Przedmiotu Umowy
w okresach dwumiesięcznych licząc od dnia zawarcia umowy w formie elektronicznej na adres
osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których
dowiedział się w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. W szczególności, Wykonawca
zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które nie podlegają podaniu do publicznej
wiadomości, a które pośrednio lub bezpośrednio dotyczą Przedmiotu umowy.
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§5
Prawa autorskie
1. W ramach niniejszej Umowy i przewidzianego w § 7 Umowy wynagrodzenia, Wykonawca przenosi
na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji będącej utworem w rozumieniu
ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku
realizacji umowy.
2. Wykonawca gwarantuje, że przy wykonywaniu Umowy nie będzie naruszać praw własności
intelektualnej Zamawiającego lub osób trzecich ani też wykonywanie umowy nie stanowić będzie
czynu nieuczciwej konkurencji. W przypadku, gdy Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o roszczeniach zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku naruszeniem przez Wykonawcę praw
własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim lub też w związku z czynem nieuczciwej
konkurencji Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie
w związku z tym wszelkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym
przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej,
Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze Strony pozwanej, a w razie braku takiej
możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.
3. Jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z rezultatów prac
wykonanych przez Wykonawcę w ramach Umowy, na skutek naruszenia przez Wykonawcę praw
własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wymaganych
licencji lub nabycia praw bądź dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania
dodatkowych prac pozwalających na takie korzystanie zgodnie z prawem. Żadne z powyższych
postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego
prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów.
5. Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody do dokonywania przez Zamawiającego bez ograniczeń
zmian w utworze, które wynikać będą z zaistniałej po stronie Zamawiającego potrzeby ich
dokonania. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym obejmuje przeniesienie na
Zamawiającego prawa do udzielania dalszej zgody na dokonywanie modyfikacji wobec podmiotów
trzecich w zakresie, w jakim jest uprawniony do tego Zamawiający.
6. Z chwilą odbioru dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia
umownego przewidzianego w § 7 Umowy, całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji
wraz z nośnikami, na których utwór został utrwalony, na następujących polach eksploatacji:
6.1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową, wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów;
6.2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaż), użyczenie, licencjonowanie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
6.3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. powyższym –
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. wprowadzenie do sieci Internet i Intranet);
6.4. W zakresie korzystania przez siebie lub na swoje zlecenie z dostarczonego przedmiotu Umowy;
§ 6.
Odbiór przedmiotu Umowy
1. Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację, tj. ostateczne decyzje oraz dokumentację
z ustalenia powierzchni gruntów Skarbu Państwa pod wodami płynącymi zajętych przez elementy
infrastruktury drogowej w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz wersję elektroniczną
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dokumentacji do siedziby GDDKiA Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2 wraz z oświadczeniem, że jest
ona zgodna z umową, obowiązującymi przepisami i kompletna z punktu widzenia celu, któremu
ma służyć. Za termin dostarczenia opracowań uważa się datę potwierdzenia otrzymania
opracowania przez Zamawiającego.

Po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, Zamawiający w
terminie 14 dni od dostarczenia dokumentacji, dokona oceny jego poprawności i zgodności z Umową
oraz przekaże (drogą elektroniczną) Wykonawcy ewentualne zastrzeżenia do opracowania.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich niezgodności dokumentacji z Umową i
ponownego przekazania dokumentacji do odbioru w terminie 10 dni od przekazania przez
Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do dokumentacji. Jeżeli uwzględnienie uwag Zamawiającego
2.

uzależnione będzie od współdziałania organów lub instytucji, strony mogą uzgodnić inny termin
usunięcia wad.
4.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu
zakończenia prac.

5. Odbiór następuje na podstawie ostatecznego protokołu odbioru bez zastrzeżeń i podpisanego przez
przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.
§7.
Wynagrodzenie umowne
1. Całkowite wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi …………………..(słownie:
……………..………….) plus podatek VAT………PLN, co stanowi wartość wartość………..PLN brutto
(słownie:………………………).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powiększone o należny podatek VAT stanowi całkowite
wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych
w Umowie i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy.
§ 8.
Płatności

1. Płatność za wykonanie przedmiotu Umowy będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany
Zamawiającemu przez Wykonawcę w fakturze lub rachunku.

2. Płatność będzie dokonana w 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
3.
4.
5.
6.
7.

lub rachunku.
Przez prawidłowe wystawienie faktury lub rachunku rozumie się wystawienie faktury/rachunku
zawierającej/ego w szczególności prawidłową nazwę i adres Zamawiającego, wskazanie daty
zawarcia umowy i ma być przesłana na adres Zamawiającego.
Fakturę lub rachunek uważa się za doręczoną/y Zamawiającemu z chwilą jej odbioru.
Podstawą wystawienia faktury będzie wykonanie dokumentacji potwierdzone w podpisanym przez
Strony, bez zastrzeżeń, Protokole Odbioru. Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia
podpisania przez Strony, bez zastrzeżeń, Protokołu Odbioru.
Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,
z którego wypłacane są środki. Jeżeli termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu.
Faktura lub faktura korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub Umową
spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy aż do czasu nadesłania prawidłowo sporządzonej
faktury. Za to opóźnienie nie będą naliczane jakiekolwiek odsetki .
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§ 9.
Odpowiedzialność

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy,

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych:
1.1. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 ust.1;
1.2. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 ust.1;
1.3. Z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę umownego terminu realizacji Umowy z przyczyn
nieleżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami
umownymi w wysokości po 0,5% wartości netto wynagrodzenia, określonego w § 7 ust 1 za
każdy dzień opóźnienia;
1.4. Z tytułu opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z § 6
ust.3Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi – po 0,5%
wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia;
Łączna wysokość kar naliczonych Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji usług nie
może wynosić więcej niż 20% wartości Umowy netto. Łączna wysokość kar umownych z tytułu
niedotrzymania terminu realizacji usługi i rozwiązania umowy nie może wynosić więcej niż 30%
wartości Umowy netto. Łączna wysokość kar naliczonych Wykonawcy z tytułu opóźnienia w
usuwaniu wad ujawnionych w okresie rękojmi nie może wynosić więcej niż 20% wartości Umowy
netto.
Wykonawca wyraża zgodę aby roszczenia z tytułu kar umownych były potrącane przez
Zamawiającego, według jego uznania, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych w ust.1 nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku ukończenia realizacji przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych
obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.
Każda z kar umownych wymieniona w ust.1 jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo
dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.
Strony zastrzegają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody.
Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają
jedynie zdarzenia siły wyższej. Zdarzeniami siły wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nagłe,
nieuchronne, o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od woli Stron, których nie można było
przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a które mają wpływ na wykonanie niniejszej Umowy
w ten sposób, że uniemożliwiają wykonanie Umowy w całości lub w części przez pewien okres lub
definitywnie, których skutków Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, przy czym mogą to
być w szczególności okoliczności wskazane w ust. 7.
Terminem „siła wyższa” Strony określają akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane,
blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy
oraz inne zdarzenia spełniające przesłanki, o których mowa w ust. 8.
Obowiązki Strony doświadczającej działania siły wyższej są następujące:
8.1. Powstanie i ustanie „siły wyższej” winno być zgłoszone drugiej Stronie przez Stronę
podlegającą jej działaniu. Zawiadomienia – dokonane za pośrednictwem korespondencji
pocztowej, kurierskiej, telefonicznej lub faksu – winny nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później
niż w terminie 14 dni od powstania „siły wyższej”;
8.2. W przypadku zgłoszenia telefonicznego należy niezwłocznie potwierdzić je w formie pisemnej.
Przedstawienie drugiej Stronie dokumentacji, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej siły
wyższej w takim zakresie, w jakim jest ona możliwie osiągalna, w terminie do 7 dni od daty
pisemnego potwierdzenia zawiadomienia o zaistnieniu siły wyższej, pod rygorem utraty
uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu.
Jeśli w ciągu 14 dni od pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu siły wyższej jej
działanie nie ustanie, Strony podejmą negocjacje w celu podjęcia działań dla uniknięcia dalszego
opóźnienia w realizacji Umowy.
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10. Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają przez okres dłuższy niż 90 dni, Strony mają prawo rozwiązać
Umowę z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.
§ 10.
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane opracowanie na okres 12 miesięcy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
3. W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt wszelkich wad w
przekazanej dokumentacji, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną:
- z nieprawidłowego wykonania jakiejkolwiek części opracowania, lub
- z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1,
jeżeli reklamował wadę w opracowaniu przed upływem tego terminu.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w opracowaniu, ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy.
§ 11.
Zakaz cesji
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej
zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12.
Rozwiązanie Umowy
1. Zamawiający może rozwiązać Umowę na mocy jednostronnego oświadczenia woli, ze skutkiem
natychmiastowym w następujących przypadkach:
1.1. Wykonawca nie przedkłada raportów o postępie prac, o których mowa w § 4 ust. 9 pomimo
pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego do ich przedłożenia;
1.2. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy i pomimo pisemnego wezwania ze
strony Zamawiającego do prawidłowego wykonywania Umowy i określającego ostateczny
termin wykonania przedmiotu Umowy nie wykonuje go bądź wykonuje w sposób, który daje
uzasadnione przypuszczenie, iż nie wykona Umowy w umówionym terminie;
1.3. Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne i pomimo
pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego do prawidłowego wykonywania Umowy nadal
nie wykonuje umowy zgodnie z jej treścią.
2. Rozwiązanie Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy będzie skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy na wskazany
adres (dzień rozwiązania Umowy).
3. W razie rozwiązania Umowy, Strony Umowy sporządzą w terminie do 7 dni od daty rozwiązania,
protokół wykonanych a niezapłaconych Usług. Protokół będzie stanowić w tym przypadku
podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy, przy czym w razie rozwiązania Umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wynagrodzenia
wyłącznie za część przedmiotu Umowy, która zgodnie ze sporządzonym Protokołem została przez
Zamawiającego odebrana bez zastrzeżeń.
§ 13.
Porozumiewanie się Stron
1. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy zobowiązujących do przedstawienia określonych
dokumentów w innej formie, wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub
wynikające z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. Za datę otrzymania
korespondencji Strony uznają dzień przekazania korespondencji pocztą elektroniczną lub faksem,
jeżeli jego treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:
Dla Zamawiającego:
Imię i nazwisko:
……………………………………….………………………………………………………………
Adres:
……………………………………….………………………………………………………………
Telefon:
………………………………………..……………………………………………………………..
e–mail:
………………………………………………………………………………………………………..
Dla Wykonawcy:
Imię i nazwisko:
Adres:
Telefon:
e–mail:

……………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………..…
………………………………………….………………………………………………………..…
……………….……………………………………………………………………………………..

4. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w ust. 3 nie wymaga
sporządzenia aneksu. Podstawą dokonania zmiany jest pisemna informacja.
§ 14.
Przetwarzanie Danych Osobowych
1. Wykonawca przystępując do realizacji niniejszej Umowy oświadcza, iż:
1.1. Zapoznał się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z 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 (dalej „Rozporządzenie” lub
„RODO”), znajdującym się na stronie internetowej Zamawiającego: …………………………………………
1.2. Zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z
obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia
mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
1.3. Znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać
podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych.
1.4. Dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz w
stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i
przepisów RODO.
1.5. Przekazywane przez Zamawiającego dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w
celach związanych z realizacją niniejszej Umowy.
1.6. Wobec osób i reprezentantów, którymi posługuje się podczas realizacji postanowień niniejszej
Umowy, spełni w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny Zamawiającego (zgodnie z
art. 14 RODO), znajdujący się na stronie internetowej Zamawiającego: …………………………….. .
Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniany także względem każdej nowej osoby i
reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane Zamawiającemu.
§ 15.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory powstałe w wyniku lub dotyczące realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą
przez rzeczowo właściwy sąd w Łodzi.
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4. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiającego.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
Zamawiający

Wykonawca
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