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Załącznik  Nr 2 do Zapytania ofertowego 

 
 

Projekt umowy 
  

zawarta w dniu ....................... w Nowym Sączu pomiędzy:  
 

Auto Wito Witold Żytkowicz z siedzibą w Nowym Sączu ul. Słowacka 67, 33-300 Nowy Sącz  
posiadający NIP: 734-101-27-52, REGON 490281315 
reprezentowana przez: 
Właściciela – Witolda Żytkowicza 
- zwaną dalej w treści niniejszej Umowy „Zamawiającym” 
a 

…………………………………………….. z siedzibą………………………………., wpisaną do 

…………………………………………………………………………………………………………………………., 

posiadającą NIP: …………………., REGON: ………………………. 

reprezentowana przez: 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego - zostaje zawarta umowa o następującej 
treści:  

 

§ 1 
Przedmiot i zakres Umowy 

 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:  dostawę                   
i montaż pomostów pływających w ramach projektu pn.  Budowa wypożyczalni sprzętu 
wodnego oraz urządzeń obsługi rekreacji przywodnej  w Czorsztynie realizowanego                        
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Oś 6 
Dziedzictwo Regionalne Działanie 6.3 Rozwój Wewnętrznych Potencjałów Regionu Poddziałanie 
6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych. 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaż pomostów pływających zgodnie                     

z dokumentacją oraz ofertą Wykonawcy do obiektu który będzie pełnił funkcje 
wypożyczali sprzętu wodnego i rowerów. 

Zakres usług obejmuje: 
-  dostawę i montaż 6 elementów pomostu pływającego o łącznej długości 60 m i szerokości 

2,40 m wraz z niezbędnym osprzętem. Segment pomostu stalowy  o wymiarach: 
długość 10,00 m i szerokość 2,40 m - każdy.  
W skład każdego pomostu wchodzą: 

-  rama stalowa wykonana ze stali 18G2 ocynkowana ogniowo – 10,00 x 2,40 m, 
-  dwa pływaki betonowe wypełnione styropianem, 
-  pokład drewniany wykonany z modrzewia deska 120X40  , 
-  dwie kotwice betonowe o wadze ok. 1200 kg, 
-  ok. 30 mb łańcucha kotwicznego, 
-  8 szekli łańcuchowych, 
-  komplet elementów złącznych ( śrub itp.). 
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- uchwyty do montażu i demontażu – 4 szt. 
Dodatkowo 2 trapy stalowe o wymiarach 1,20 x 6,00 również z pokładem drewnianym                         
i specjalistyczne wyposażenie (dwie kotwice betonowe o wadze ok. 1200 kg, złącza, boje 
cumownicze wraz 150 l wraz  z  kotwicą 500 kg i łańcuchem 6 m - 4 szt. , knagi cumownicze 
50 szt. , odbijacze pomostowe z tworzywa sztucznego 125 szt., drabinki kąpielowe  4 szt. , 
odnoga cumownicza na jednym pływaku z kładką 4 szt., linka mooringowa szybko tonąca 10 
mm - 200m wraz z kompletem zacisków itp.) oraz instalację wodną w pomostach i trapie 66 
m, instalację elektryczną w pomostach i trapie 66m i postumenty zasilające prąd /woda – 8 
szt. 
Dostarczone pomosty pływające muszą posiadać Certyfikat Bezpieczeństwa CE oraz 
Deklarację Zgodności. 
 

Dostarczone pomosty pływające wraz z elementami cumowniczymi i bezpieczeństwa winne 
być fabrycznie nowe (nie używane), pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne oraz wolne 
od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, zapakowane w opakowania 
pozwalające na prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport. 
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest : Województwo małopolskie, powiat 
nowotarski, gmina Czorsztyn, miejscowość Czorsztyn ul. Stylchyn działki o numerach. 
11/2,329,527/124,10/3,569,5,12/1, 527/122. 
2. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonania analizy dokumentacji projektowej oraz optymalizacji przyjętych rozwiązań; 
b) dostawy wraz z montażem ( kotwienie pomostów) elementów i wyposażenia 

technicznego pomostów pływających zgodnie z dokumentacją projektową; 
c) rozwiązanie umożliwiające komunikację z lądu na pomost. 

 
§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, dokumentacją 
projektową oraz miejscem wykonania zamówienia oraz, że zamówienie przyjmuje do 
realizacji bez zastrzeżeń i wykona je w sposób profesjonalny, z najwyższą starannością 
według przekazanej dokumentacji, za cenę podaną w ofercie, która jest ceną ryczałtową                
i niezmienną z zastrzeżeniem ustaleń w § 6 ust. 5 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu fabrycznie nowych pomostów                       
i elementów wyposażenia i infrastruktury technicznej.    

3. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek zapewnić we własnym 
zakresie transport, rozładunek, wniesienie oraz montaż wszystkich elementów będących 
przedmiotem zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować, ustawić przedmiot umowy                       
w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.  

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z transportem, opakowaniem, 
dostarczeniem, załadunkiem, wyładunkiem, montażem i ustawieniem oraz 
ubezpieczeniem przedmiotu umowy na czas jego transportu.  

6. Po zakończeniu dostawy oraz montażu Wykonawca zobowiązany jest pozostawić teren  
posprzątany, w stanie nadającym się do użytkowania.  

 
§ 3 

Terminy realizacji  
 

Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy:  
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia  ……………..2018 r. do dnia 15.09.2018 r.     
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§ 4 
Kierowanie i nadzory 

1. Zamawiający wyznacza: 
p………………………………………………  do kontaktów i odbioru przedmiotu zamówienia. 
2. Wykonawca wyznacza: p. ……………………………….odpowiedzialnego za realizację 

zamówienia. 
 

§ 5 
Zobowiązania Wykonawcy 

 
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, osobami 

posiadającymi stosowne kwalifikacje oraz że znajduje się w sytuacji ekonomicznej 
umożliwiającej należyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

2. Wykonawca odpowiada za organizację dostaw, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie 
wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez 
Wykonawcę materiałach.  

3. Po wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zgłosi ten fakt Zamawiającemu.  
4. Zamawiający po zgłoszeniu wykonania przedmiotu umowy dokona jego sprawdzenia,             

w szczególności pod względem ilościowym i jakościowym.  
5. W razie stwierdzenia wad lub braków, Zamawiający prześle reklamację Wykonawcy, który 

usunie wady lub braki w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłużej jednak niż           
w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.  

6. Zamawiający po dokonaniu sprawdzenia przedmiotu umowy i stwierdzeniu jego 
kompletności i zgodności z umową, dokonuje zatwierdzenia wykonania przedmiotu 
umowy poprzez podpisanie protokołu odbioru.  

7. Dostarczony przedmiot umowy powinien być nowy, wolny od wad technicznych oraz 
posiadać parametry spełniające wymagania określone w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że 
oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia te same właściwości i parametry 
techniczne dot. danych technicznych, atestów i dopuszczenia do stosowania. Zastosowanie 
rozwiązań równoważnych wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego.  

8. Wykonawca oświadcza, że opisany w § 1 przedmiot umowy będzie realizował/ siłami 
własnymi */ przy pomocy podwykonawcy */.Zakres - wykaz – rzeczowy robót, które 
Wykonawca będzie wykonywał osobiście, a które za pomocą podwykonawców - zawiera 
załącznik  do niniejszej umowy. Szczegółowe zasady zawarto w § 8  niniejszej umowy. 

 
§ 6 

Wynagrodzenie 
 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie Zapytaniem ofertowym 
oraz wybraną ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, które pozostaje 
niezmienne do czasu zakończenia realizacji i odbioru robót.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy wynosi: ………………….. brutto (słownie 
…………………….), w tym podatek VAT ………………………… (słownie …………………..)  
3. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia brutto w formie 

aneksu do umowy.  
5. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe może ulec zmianie w przypadku wystąpienia 

działania siły wyższej za które uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, 
występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć                                      
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w momencie zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie 
przedmiotu umowy. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane                                  
z wykonaniem przedmiotu umowy tj; z transportem, opakowaniem, dostarczeniem, 
załadunkiem, wyładunkiem, montażem i ustawieniem oraz ubezpieczeniem przedmiotu 
umowy na czas jego transportu.  

7. Podstawę do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru dostawy.  
8. W przypadku stwierdzenia braków, wad, usterek lub niewłaściwej jakości w trakcie 

odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany 
wadliwego elementu na element wolny od wad na własny koszt i ryzyko w terminie 
ustalonym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do usunięcia tych 
wad, usterek.  

9. W przypadku nie usunięcia wad, usterek przedmiotu umowy stwierdzonych podczas 
odbioru w terminie wskazanym w ust. 8 Zamawiający jest upoważniony do odmowy 
odbioru przedmiotu umowy i odstąpienia od umowy w całości lub w części.  

10. W przypadku odmowy przekazania przedmiotu umowy, w jakości zgodnej z ofertą 
Wykonawcy lub nieusunięcia wad, usterek, o których mowa w ust. 8, Zamawiający może 
odmówić zapłaty wynagrodzenia do czasu zaoferowania mu przedmiotu umowy 
zgodnego    z umową i ofertą Wykonawcy oraz naliczać kary umowne za nienależyte 
wykonanie umowy.  

11. Należność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę                   
w ciągu 30 dni od daty odbioru towaru przez Zamawiającego i otrzymania faktury. Za 
termin realizacji faktury przyjmuje się datę obciążenia konta Zamawiającego.  

12. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji 
wierzytelności na rzecz osób trzecich. 

13. Zamawiający nie udziela zaliczek.  
14. Zamawiający oświadcza że jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie 

Skarbowym pod numerem NIP: 734-101-27-52. 
15. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie 

Skarbowym pod numerem ..........................................................  
 

§ 7 
Kary umowne 

 
Strony postanawiają, że będą naliczone kary umowne w następujących przypadkach                         
i wysokościach:  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
1.1 Za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy określonego w § 6 ust. 2 
niniejszej umowy ( dalej: wynagrodzenie umowne brutto za przedmiot umowy ) za każdy 
dzień opóźnienia w wykonaniu umowy .  

1.2 Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorcze lub w okresie rękojmi za wady 
–   w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto , za każdy dzień zwłoki liczonej od 
dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  

1.3 Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości                    
20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego brutto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, innych niż podane w §10 umowy . 
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3. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić naprawienia szkody na zasadach 
ogólnych kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w § 6 bez dalszych wezwań.  

5. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych 
niniejszą umową przekroczy 7 dni, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej 
przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy – zachowując przy tym prawo do 
roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w zwłoką.  

 
§ 8 

Realizacja przedmiotu umowy 
 

Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia własnymi siłami /z udziałem 
podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie…………………../ wspólnie z ……….        

 

I. Wykonanie wspólne – jeżeli występuje 
1. Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy zawiązanej w celu 

jej realizacji ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, niezależnie od 
treści umów, które zawarli między sobą. 

2. Umowa na wspólne wykonanie zamówienia stanowić będzie załącznik do niniejszej 
umowy. 

3. Wykonawcy, na piśmie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców 
wobec Zamawiającego. 

4. Wykonawcy są upoważnieni do ustalenia między sobą zakresu wykonanych przez nich 
prac, chyba że co innego wynika z odrębnych ustaleń. 

 
II. Podwykonawstwo – jeżeli występuje 
1. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego 

2. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za działanie 
własne.  

3.  Umowa na wspólne wykonanie zamówienia stanowić będzie załącznik do niniejszej   
umowy. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie 
podwykonawcy wykonania części zamówienia. W takim przypadku wniosek o wyrażenie 
zgody musi zawierać uzasadnienie faktyczne i mają zastosowanie ust. 4 i ust. 5.  

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji 
zamówienia wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wyrażenie 
zgody lub odmowa winna nastąpić w ciągu 7 dni od złożenia przez Wykonawcę wniosku, 
w którym co najmniej wskaże on podwykonawcę (dane osobowe, firmę, dane 
teleadresowe) i cześć zamówienia, którą zamierza powierzyć do wykonania.  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany 
przez niego zakres umowy. 

 
§ 9 

Rękojmia 
 

1. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu 
do  przedmiotu umowy wynosi …..miesięcy licząc od daty spisania „Protokołu odbioru 
końcowego". 
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2. Rękojmia nie może być w żaden sposób ograniczona, w szczególności Wykonawca nie 
może uzależniać realizacji swoich obowiązków od dokonywania przez Zamawiającego 
płatnych przeglądów.  

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem serwisu w okresie rękojmi.  
4. W okresie rękojmi Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis w miejscu ustawienia 

elementów i pomostów pływających.  
5. Serwis świadczony będzie w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia                                       

u Zamawiającego.   
6. W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub usterki w siedzibie Zamawiającego 

Wykonawca dostarczy uszkodzony element w miejsce naprawy na swój koszt oraz 
poniesie pełną odpowiedzialność za przedmiot zamówienia w czasie demontażu, 
transportu oraz ponownego montażu.  

7. W okresie rękojmi Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami serwisu tylko 
wówczas, gdy uszkodzenie wyposażenia nastąpiło z winy Zamawiającego.  

8. W szczególnych przypadkach strony mogą ustalić inny termin naprawy, przy czym 
wymagane jest zgłoszenie tego faktu oraz zgoda Zamawiającego w formie pisemnej.  

9. Okres rękojmi ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw wykonywanych           
w okresie rękojmi.  

10. W okresie rękojmi podjęcie działań przez Wykonawcę zmierzających do usunięcia wad 
nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dnia roboczego od zgłoszenia przez 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w jak najkrótszym czasie 
nie później niż wciągu 7 dni roboczych od doręczenia zawiadomienia przez 
Zamawiającego o ujawnionych wadach.  

11. Zgłoszenie odbywa się faksem, pocztą elektroniczną, na piśmie lub telefonicznie. 
Zawiadomienie powinno być kierowane na adres siedziby Wykonawcy pod numer 
…………………………  

12. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona likwidacji zgłoszonej wady lub usterki                     
w określonym terminie, Zamawiający, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonać 
tej likwidacji we własnym zakresie i obciążyć kosztami Wykonawcę, z zachowaniem prawa 
do kary umownej określonej w § 7 niniejszej umowy.  

 
§ 10 

Zmiany umowy  
 

1. Wszelkie zmiany umowy odbywać się będą w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności .  

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty 
dotyczących terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotu 
zamówienia w następującym zakresie i z powodów:  

2.1 termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku działania siły wyższej za 
które uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym np. duże opady, powodzie, 
powstanie lodu na powierzchni wody.  

2.2 dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących 
przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu 
prawnego,  

2.3 Zamawiający dopuszcza po uzgodnieniu z Wykonawcą robót, zmianę wartości i zakresu 
wykonanych robót w przypadku zmniejszenia środków finansowych dofinansowania            
w ramach projektu RPO na lata 2014-2020. 
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§ 11  
Zgodnie z art. 13 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 „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. 
U. 2018. 1000), Auto Wito Witold Żytkowicz z siedzibą w Nowym Sączu , jako Zamawiający, 
przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Auto Wito Witold Żytkowicz z 
siedzibą w Nowym Sączu, z którym można się skontaktować w następujący sposób:  

• adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Słowacka 67 

• adres e-mail: autovito@op.pl,  

• telefon: 604 405 405 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 
praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować,  poprzez adres :   
 e-mail: autovito@op.pl lub pisemnie na adres głównej siedziby 
Administrator przetwarza dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze w związku z wykonywaniem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b), c) 

f) RODO). 

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.  

 

CEL PRZETWARZANIA OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Zawarcie umowy z Administratorem 

(art. 6 ust 1 lit. b) RODO). 

Przez okres niezbędny do jej wykonania, a po 

tym czasie przez okres przewidziany 

przepisami prawa do zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń. 

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze w związku z wykonywaniem 

umowy 

(art. 6 ust 1 lit. c) RODO). 

Do czasu wypełnienia tych obowiązków przez 

Administratora. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych 

dla wypełnienia prawnie uzasadnionych 

interesów Administratora , w tym: 

• statystycznych,  

• raportowania wewnętrznego, 

• archiwalnym, 

• w celach dochodzenia należności. 

• podatkowych i składkowych 

(art. 6 ust 1 lit. f ) RODO) 

 

Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych 

interesów Administratora lub do czasu 

wniesienia przez Państwa sprzeciwu na takie 

przetwarzanie. 
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Administrator informuje, że zainteresowanemu przysługują następujące prawa:  

1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO); 

2) sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO); 

3) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia 

zapomnianym - w art. 17 RODO); 

4) ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub 

nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku - art. 18 RODO); 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych 

w art. 21 RODO – tj. wobec przetwarzania danych osobowych opartych na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f); 

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

2. Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe pozyskały bezpośrednio lub 
pośrednio w celu realizacji niniejszej umowy. 

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 
1. W razie jakichkolwiek sporów lub nieporozumień powstałych między Stronami w związku 

z realizacją niniejszej Umowy, Strony powinny dążyć do polubownego ich rozwiązania 
poprzez negocjacje. Jeżeli nie nastąpi porozumienie, spory będzie rozstrzygał sąd 
miejscowo właściwy dla Zamawiającego.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego.  

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy.  

 
§ 13 

Załączniki 
 

1. Załącznikiem Nr 1 będzie dokumentacja projektowa (operat wodno-prawny, decyzja 
wodno-prawna) 

2. Załącznikiem Nr 2 będzie – oferta Wykonawcy. 
 
 
.................................................      ................................................  

Zamawiający        Wykonawca 


