
 

    

 

UMOWA NR …../TI-P/2022 
 

zawarta w dniu …......................2022 r. 
 

pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 
4, 70-207 Szczecin, NIP 852-04-09-053, Regon 000145017, reprezentowanym przez: 

Wojciecha Zdanowicza – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie – na podstawie aktu 
powołania z dnia 30 czerwca 2017 r.,  

zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym” 
 
a  
 
……………………………………………………………………………………. z siedzibą 
……………………………………………………, (NIP ……………..., REGON………………), 
reprezentowanym przez:  
……………………………………………………… 
 

zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”. 

 

Zamawiający oraz Wykonawca są również w treści niniejszej umowy zwani łącznie 
„Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. 

 

W wyniku przyjęcia przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, 
została zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1 

[Przedmiot Umowy] 
 

1. Przedmiotem umowy jest „Opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wraz z  Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (zwaną w dalszej 
części umowy „KIP) dla zadania pn.: Przeprowadzenie prac pogłębiarskich dla 
umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu”, a także 
wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu o odziaływaniu ww. przedsięwzięcia na 
środowisko. 
 

2. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje: 
1) Etap I, w ramach którego Wykonawca opracuje wniosek o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia 
dla zadania pn.: „Przeprowadzenie prac pogłębiarskich dla umożliwienia 
transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu”, a także wraz  
z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu o odziaływaniu ww. przedsięwzięcia na 
środowisko. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia powinna zawierać informacje 
przewidziane w Art. 62a Ustawy z dnia 3 października 2008 roku  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
2021 poz. 247 z późn.zm.).  

2) Etap II, obejmujący dokonanie przez Wykonawcę niezbędnych uzupełnień 
opracowania.  Od dnia złożenia przez Zamawiającego wniosku o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji  ww. przedsięwzięcia,  
(w ciągu 14 dni od dnia protokolarnego odbioru opracowania), Wykonawca,  na 
etapie ustalania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (zwanego 
w dalszej części umowy 
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„RDOŚ”) zakresu Raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko, 
będzie zobowiązany do bieżącej i niezwłocznej współpracy z Zamawiającym  
oraz doradztwa merytorycznego (udzielanie odpowiedzi, uzupełnień i wyjaśnień 
na wezwania organu środowiskowego oraz usuwanie nieprawidłowości).  
W przypadku zajścia konieczności przeprowadzenia procedury transgranicznej 
oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia Wykonawca 
zobowiązany będzie do przetłumaczenia opracowanej dokumentacji na język 
stron/strony narażonej uczestniczącej w niniejszym postępowaniu. Zamawiający 
uzna, że realizacja zamówienia została zakończona w momencie ustalenia przez 
RDOŚ zakresu raportu o odziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. 

 
3. Szczegółowy zakres prac objętych umową określa Opis Przedmiotu Zamówienia 

stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, będący jej integralną częścią. 
 

 
§ 2 

[Termin realizacji] 
 

1. Przedmiot Umowy w zakresie Etapu I zostanie wykonany w terminie do dnia 
………………..r. i zostanie przekazany Zamawiającemu w ilości 4 (czterech) 
egzemplarzy opracowania tekstowego (w wersji papierowej) oraz 4 (czterech) 
egzemplarzy w wersji elektronicznej w formacie plików „PDF” i „wersji edytowalnej” 
(*.dwg, *.doc, *.xls, oraz ew. dodatkowo w innych wymagalnych formatach ustalonych 
wspólnie z Wykonawcą po zawarciu umowy) - płyty CD. 

 
2. Po dokonaniu odbioru częściowego (o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy) 

przedmiotu Umowy w zakresie Etapu I, Zamawiający w ciągu 14 dni od odbioru 

częściowego przedmiotu umowy, złoży wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia do RDOŚ w celu ustalenia 

przez organ zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.  

W sytuacji gdy RDOŚ, któremu Zamawiający przedłoży KIP w ramach prowadzonego 

postępowania administracyjnego, zgłosi uwagi, wezwania do uzupełnienia jej treści czy 

też inne zastrzeżenia, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości 

czy też wykonania innych zaleceń organu, do którego został wezwany Zamawiający, aż 

do dnia ustalenia przez RDOŚ zakresu Raportu OOŚ. 

 
 

§ 3 
[Przekazanie przedmiotu Umowy] 

 
1. Przekazanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 

1 i 2 Umowy, nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie podpisanego przez 
Strony Protokołu przekazania.  
 

2. Zamawiający w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty dostarczenia do jego 
siedziby wykonanego przedmiotu Umowy (zarówno dla Etapu I, jaki i Etapu II), 
sprawdzi jego kompletność i prawidłowość wykonania, a w przypadku stwierdzenia 
wad wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.  

  
3. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do przekazanego 

przedmiotu Umowy w terminie określonym w ust. 2 powyżej, będzie oznaczał, że 
Zamawiający przedmiot Umowy zaakceptował. 

 
4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do przekazanego 
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przedmiotu Umowy, Wykonawca ustosunkuje się do nich i usunie wskazane wady  
w terminie określonym przez Zamawiającego (nie dłuższym niż 7 dni). Przedmiot 
Umowy będzie uważany za przyjęty, jeżeli w terminie 10 dni po ponownym 
przedłożeniu przedmiotu Umowy, uwzględniającym uwagi i zastrzeżenia 
Zamawiającego, Zamawiający nie wniesie dalszych uwag, lub gdy Wykonawca złoży 
stosowne wyjaśnienia i zostaną one zaakceptowane przez Zamawiającego. Na 
potwierdzenie ww. okoliczności Strony podpiszą odpowiedni Protokół odbioru 
przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 Umowy. 
 
 

§ 4 
[Odbiór przedmiotu Umowy] 

 
1. Odbiory przedmiotu Umowy następować będą: 

1) po zakończeniu Etapu I, tj. po przekazaniu Zamawiającemu kompletnych  
i opracowanych zgodnie z niniejszą Umową wniosku o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną 
Przedsięwzięcia, a także wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu  
o odziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko  – odbiór częściowy.  

2) po zakończeniu Etapu II, tj. po przekazaniu Zamawiającemu kompletnych, 
uzupełnionych dokumentów, uwzględniających wszystkie uwagi RDOŚ oraz 
ustaleniu przez organ zakresu raportu o odziaływaniu ww. przedsięwzięcia na 
środowisko – odbiór końcowy (ilość egzemplarzy zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy). 

 
2. Dokumentem potwierdzającym prawidłowość wykonania oraz przyjęcie przez 

Zamawiającego przedmiotu Umowy, określonego w § 1 Umowy, bez zastrzeżeń, jest 
Protokół odbioru przedmiotu Umowy (częściowy lub końcowy) podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron. 

 

3. Protokół odbioru przedmiotu Umowy częściowy lub końcowy, o którym mowa w ust. 2 
powyżej, stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

 
4. Brak podpisania Protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 1 powyżej przez 

Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty zaakceptowania przedmiotu Umowy przez 
Zamawiającego zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 powyżej, stanowi podstawę do 
wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

 
 

§ 5 
[Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności] 

 
1. Z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……………….. zł netto (słownie: 
……………………………….. netto), do której to kwoty zostanie doliczony podatek od 
towarów i usług (VAT) w kwocie …………………………. zł (słownie: 
……………………………………..), według stawki każdorazowo obowiązującej w dniu 
powstania obowiązku podatkowego, co stanowi kwotę …………………………..zł brutto 
(słownie: …………………………………….brutto). 
 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszelkie koszty 
poniesione przez Wykonawcę i związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, w  tym 
również kwotę należną z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw 
majątkowych i praw zależnych, o których mowa w § 7 Umowy. 
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3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po przekazaniu przedmiotu Umowy, na podstawie 
podpisanego przez obie Strony Protokołu odbioru przedmiotu Umowy częściowego lub 
końcowego, o których mowa w § 4 Umowy, lub w sytuacji braku podpisu tych 
Protokołów odbioru przez Zamawiającego, w sytuacji opisanej w § 4 ust. 4 Umowy.  
 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w częściach, według poniższych zasad: 
1) po zakończeniu Etapu I przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 2 pkt 1) 

Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy – rozliczenie częściowe na 
podstawie protokołu odbioru częściowego - w wysokości 60% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w ust. 1 powyżej, 

2) po zakończeniu Etapu II przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 2 pkt 2) 
Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 Umowy – rozliczenie końcowe na 
podstawie protokołu odbioru końcowego po ustaleniu przez RDOŚ zakresu 
raportu o odziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko - w wysokości 40% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w ust. 1 powyżej. 

 
5. Płatność nastąpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego, na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty jej 
doręczenia Zamawiającemu. 
 

6. Za dokonanie zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego kwotą należną Wykonawcy. 

 
 

§ 6 
[Podatek VAT] 

 
1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT),  

NIP ……………………………….. 
 

2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT),  
NIP 852-04-09-053. 
 

3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 
dokumentacji dla potrzeb podatku VAT. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się 
do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) 
spowodowanych: 
1) wadliwym wystawieniem faktury VAT, 
2) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego, 
3) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

 

§ 7 
[Prawa autorskie] 

 
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu Umowy,  
o którym mowa w § 1 Umowy, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności  
w zakresie: 
1) utrwalenia i zwielokrotnienia przedmiotu Umowy – wytwarzania egzemplarzy 

utworu wszelkimi znanymi technikami, w tym: poligraficznymi, elektronicznymi  
i cyfrowymi,  

2) wprowadzenia do obrotu, użyczania, najmu i dzierżawy oryginału lub kopii, 
3) wprowadzenia do pamięci komputera oraz wykorzystania w Internecie oraz innej 

sieci komputerowej, 
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4) rozpowszechniania przedmiotu Umowy w sposób inny niż wymieniony w pkt 2 i 3 
– publicznego odtworzenia, wystawiania, wyświetlania, nadawania  
i reemitowania oraz publicznego udostępnienia przedmiotu umowy, w taki 
sposób, aby każdy mógł zapoznać się z nim w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, 

5) wielokrotnego udostępnienia i przekazywania osobom trzecim, 
6) wprowadzania zmian do przedmiotu Umowy – stosownie do potrzeb 

Zamawiającego, w szczególności związanych z przygotowaniem inwestycji pn. 
„Przeprowadzenie prac pogłębiarskich dla umożliwienia transportu wodnego do 
Portu Zewnętrznego w Świnoujściu”, 

7) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym. 
 

2. Zamawiający nabywa wyłączne prawo do korzystania i rozporządzania prawem 
wymienionym w ust. 1 tak w kraju, jak i za granicą. 
 

3. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich 
egzemplarzy przedmiotu Umowy wykonanych i przekazanych Zamawiającemu. 

 
4. Wykonawca oświadcza, iż udziela Zamawiającemu zgody na nieograniczone 

wykonywanie i rozporządzanie prawami zależnymi, związanymi z przedmiotem 
Umowy. 

 
5. Przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw własności wszystkich 

egzemplarzy przedmiotu Umowy będzie miało skutek z chwilą dokonania odbioru 
przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, tj. podpisania przez Strony Protokołu 
odbioru przedmiotu Umowy (częściowego lub końcowego). 

 
6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystania autorskich praw osobistych ze 

szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację Umowy. 
 
7. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, zgodę na 

wykonywanie praw zależnych, jak również za dokonanie przez Wykonawcę innych 
czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie, zawiera się w wynagrodzeniu 
określonym w § 5 ust. 1 Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do otrzymania 
żadnego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu czynności wymienionych w niniejszym 
paragrafie. 

 
 

§ 8 
[Kary umowne] 

 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
1) odstąpienie od Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi  

Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego 
w § 5 ust. 1 Umowy, 

2) zwłokę w terminowym wykonaniu przedmiotu Umowy (Etapu I lub Etapu II) –  
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 
Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

3) zwłokę w uwzględnieniu uwag i zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego 
lub usunięciu wad w przedmiocie Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki.  
 

2. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 
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1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), jeżeli wartość 
zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa w całości poniesionej szkody. 
 

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty 
wystąpienia z żądaniem zapłaty. 

 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych  

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy wskutek 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.  
 
 

§ 9 
[Odstąpienie od Umowy] 

 
1. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków: 

1) pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w wykonaniu przedmiotu Umowy 
(Etapu I lub Etapu II) w wymiarze ponad 14 dni bez obowiązku uprzedniego 
wzywania Wykonawcy do usunięcia tych naruszeń, 

2) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie dotrzymał terminu nanoszenia uwag lub 
zastrzeżeń do treści przedmiotu Umowy zgodnie z § 3 ust. 4 Umowy bez 
konieczności uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania 
kolejnych naruszeń, 

3) w innych przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa. 
 

3. Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od 
daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie, 
lecz nie później niż w terminie do dnia ………………... 
 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

 

§ 10 
[Reprezentacja Stron; zawiadomienia] 

 
1. Ze strony Zamawiającego, koordynację prac związanych z realizacją Umowy 

prowadzić będzie: 
–      …………………..: e-mail: ……………………., tel. ……………….; 

− ………………….: e-mail: ……………………, tel. ………………; 

− ………………….: e-mail: ……………………, tel. ………………;  

− ………………….: e-mail: ……………………, tel. …………….... 
 

2. Ze strony Wykonawcy, koordynację prac związanych z realizacją Umowy prowadzić 
będą:  

− …………………   : e-mail: ………………… ,  tel. …………………; 

− …………………...: e-mali: …………………., tel. …………………. 
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3. Strony zgodnie ustalają, iż wszelkiego rodzaju zawiadomienia przewidziane 
przepisami prawa lub postanowieniami Umowy zostaną doręczone drugiej Stronie 
osobiście lub za pomocą listu poleconego. W sprawach bieżących strony dopuszczają 
korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

4. Strony zgodnie ustalają, iż zawiadomienia przeznaczone dla Zamawiającego oraz 
Wykonawcy będą doręczane na adresy wskazane w komparycji Umowy. 

 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie 
adresu do doręczeń. Strona, która nie zawiadomi o zmianie adresu do doręczeń, 
ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek niewykonania tego obowiązku, 
a doręczenie dokonane na dotychczasowy adres uważa się za skuteczne z upływem 
14 dni od daty pierwszego awizo. 

 

§ 11 
[Obowiązek poufności] 

1. Wykonawca będzie utrzymywał w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje zawarte  
w Umowie, jak również wszelkie informacje uzyskane w związku z jej realizacją  
i informacje uzyskane w trakcie jej realizacji, w szczególności odnoszące się do 
Zamawiającego czy Projektu, o ile prawo nie stanowi inaczej. 
 

2. Informacje wskazane w ust. 1 powyżej będą traktowane przez Wykonawcę jako  
w pełni poufne i stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1913 ze zm.). 
 

3. Nie wyłączając odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa, Wykonawca 
podejmie wszelkie możliwe działania mające na celu ochronę tajemnic w celu jak 
najlepszego zabezpieczenia uzyskanych informacji, tak aby zapobiec ewentualnemu 
dostępowi do nich osób, którym przedstawiciel Zamawiającego lub Zamawiający na to 
nie zezwoli. Ponadto, Wykonawca spełni wszelkie dodatkowe, rozsądne żądania 
Zamawiającego dotyczące podjęcia dodatkowych środków ochrony na swój własny 
koszt, jeżeli według uznania Zamawiającego, środki ochrony Wykonawcy nie będą 
wystarczające w celu zapewnienia zadowalającego poziomu ochrony danych zgodnie 
z postanowieniami Umowy.  

 

§ 12 
[Przetwarzanie danych osobowych] 

 
1. Przetwarzanie danych osobowych, których zebranie i przechowywanie jest niezbędne 

dla wykonania umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu 
takich danych oraz właściwych przepisów krajowych. 

 
2. Strony umowy oświadczają, że będą przetwarzać dane osobowe, uzyskane 

w związku z umową, wyłącznie na potrzeby jej realizacji. Strony zobowiązują się do 
przestrzegania - wobec drugiej Strony - wymogów dotyczących ochrony danych 
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osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z krajowymi i unijnymi 
przepisami o ochronie danych osobowych. 

 
3. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, Strony 

zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje: 
a) Dane osobowe osób reprezentujących każdą ze Stron wymienionych w części 

wstępnej Umowy oraz osób wyznaczonych do kontaktów i dokonywania bieżących 
uzgodnień udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się administratorem 
danych osobowych i przetwarzane przez nią wyłącznie w celu realizacji Umowy, 
jakim jest prawnie uzasadniony interes administratora jako podstawa prawna 
przetwarzania. Dotyczy to także danych osób upoważnionych do wystawiania faktur i 
innych dokumentów, niezbędnych do wykonania umowy. 

b) Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, którzy otrzymają dostęp 
do danych osobowych, w zakresie swoich obowiązków - zostaną zaznajomieni 
z umową, w tym z zapisami dot. ochrony danych osobowych. 

c) Strony potwierdzają, że powyższe dane osobowe będą przetwarzać jedynie 
w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia umowy, z uwzględnieniem okresu 
przedawnienia oraz właściwych przepisów prawnych (m.in. przepisów podatkowych). 

d) Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt: 
iod@ums.gov.pl. 

 
 

§ 13 
[Postanowienia końcowe] 

 
1. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
2) Załącznik nr 2 – oferta cenowa Wykonawcy z dnia …………………………. 
 

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania postanowień Umowy będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i są wprowadzanie w formie aneksu. 

 
4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z  2020 r. poz. 1740 ze zm.). 
 
5.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 
 

 

         ZAMAWIAJĄCY:                                            WYKONAWCA: 

 
 


