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  Projekt -  UMOWA NR ...... 

 

zawarta w dniu ........................ w …................... pomiędzy: 

…………………………………………………………………….. 

 

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”  

 

a  

 

…………………………………….. 

z siedzibą w.................................. 

(NIP………………......................., REGON ……………………..) 

reprezentowanym przez............. 

 

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą” 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest Zaprojektowanie oraz wykonanie interaktywnej mapy (makiety)  

wyrobisk górniczych na potrzeby projektu Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej                 

w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe  i kulturalne”, 

zwanej także  w dalszej części Umowy „Przedmiotem Umowy”. 

2. Szczegółowe wymagania odnoszące się do przedmiotu umowy określają stosowne zapisy opisu 

przedmiotu zamówienia. Umowa realizowana będzie z należytą starannością, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia oraz z ofertą Wykonawcy, na warunkach opisanych w niniejszej 

umowie.  

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 90 dni od dnia zawarcia 

niniejszej Umowy. 

2. Stworzenie i przekazanie projektu makiety w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej 

Umowy. 

 

        §3 

 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wynagrodzenie z  tytułu wykonania Przedmiotu Umowy wynosi brutto …............ PLN (słownie: 

…....................... złotych), w tym podatek VAT w kwocie …............ PLN (słownie: …................. 

złotych). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie 

autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszej Umowie 

oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy. 
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§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Podstawą rozliczeń pomiędzy Stronami będzie faktura, wystawiona przez Wykonawcę w terminie 

po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu przez Strony Protokołu Końcowego.  

2. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie w formie przelewu bankowego na rachunek 

dotyczący prowadzonej działalności gospodarczej Wykonawcy                                                                 

nr: ………………………………………………………, do którego jest prowadzony rachunek VAT, 

zgodnie z art. 62 a ust. 1 ustawy Prawo bankowe w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym bez 

uwag. 

3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi poprzez mechanizm podzielonej płatności. 

4. Faktura winna być wystawiona i dostarczona na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, NIP: 6482768167 

5. Za dzień zapłaty faktury poczytuje się datę złożenia przez Zamawiającego w banku dyspozycji 

zapłaty i obciążenia jego rachunku. 

6. Płatność może zostać dokonana wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy znajdujący się                      

na tzw. „białej liście VAT”. 

 

§ 5 

Odbiór 

1. Odbiór przedmiotu Umowy dokonywany będzie przez przedstawicieli obu stron, określonych w §15 

Umowy. 

2. Za datę odbioru przyjmuje się dzień zakończenia czynności odbiorowych, potwierdzony przez obie 

Strony protokołem odbioru bez zastrzeżeń, po uprzednim usunięciu przez Wykonawcę 

stwierdzonych wad i usterek.  

3. Odbiór przedmiot Umowy będzie potwierdzany - końcowym protokołem odbioru. 

4. Odmowa podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego pozbawia Wykonawcę 

roszczenia o zapłatę wynagrodzenia do czasu uwzględnienia uwag Zamawiającego, mieszczących 

się w zakresie wymogów ujętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

5. Miejscem odbioru prac projektowych wykonanych w formie cyfrowej i papierowej będzie siedziba 

Zamawiającego, przy ulicy Georgiusa Agricoli 2. 

6. Miejscem odbioru prac wykonawczych będą pomieszczenia zlokalizowane w wieży ciśnień przy 

ulicy Zamoyskiego 2. 

7. Odbiór końcowy prac dokonany zostanie przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, po 

uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, 

najpóźniej na 3 dni robocze przed tym terminem. 

8. Datę odbioru przedmiotu Umowy będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbiorowych 

i podpisania końcowego protokołu odbioru, po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych na 

etapie odbioru usterek i wad. 

9. Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego końcowego 

protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

 

§ 6 

PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą pełne autorskie prawa majątkowe                              

do przedmiotu umowy, przy czym prawa te nie będą niczym ograniczone i wolne będą od 

obciążeń na rzecz osób trzecich mogących skutkować uniemożliwieniem Wykonawcy realizacji 

jego zobowiązań w ramach niniejszej Umowy.  

2. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzi, bez odrębnego 

wynagrodzenia, ogół autorskich praw majątkowych do korzystania z Przedmiotu umowy oraz do 

rozporządzania nim na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:  

• utrwalanie  wykonanych utworów  bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką,  
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• zwielokrotnianie wykonanych utworów bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej 

możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej,  

• wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, bez żadnych 

ograniczeń ilościowych, jak również przesyłanie utworów w ramach ww. sieci, w tym w trybie 

on-line, 

• rozpowszechnianie wykonanych utworów, w tym wprowadzanie do obrotu ,  

• wypożyczanie, najem, użyczanie, dzierżawę lub wymianę nośników, na których utwór 

utrwalono,  

• publiczne odtwarzanie i wystawianie, 

• publiczne udostępniane w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym, 

• wykorzystanie utworu, jego fragmentów oraz opracowań utworu w celach informacyjnych, 

promocyjnych i marketingowych,  

• wykonanie ma bazie projektu innych projektów, dokonywania w nim zmian i aktualizacji, 

• odpłatne lub nieodpłatne przekazanie do wykorzystania innym podmiotom w zakresie 

opisanym w pkt a – i powyżej. 

3. Strony uzgadniają, że poczynając od dnia przeniesienia praw autorskich do dzieła Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw 

autorskich. 

4. Wykonawca nieodwołalnie oraz bez ograniczeń czasowych i terytorialnych upoważnia 

Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich do przedmiotu umowy i zrzeka się 

wykonywania ich osobiście. 

§7 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca w czasie trwania Umowy zobowiązuje się w szczególności do: 

1) wykonania Umowy w zakresie i terminach zgodnych z niniejszą Umową, za wynagrodzeniem 

określonym w Ofercie Wykonawcy; 

2) wykonania Umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami oraz przepisami prawa i zapewnienia, aby Przedmiot Umowy był 

wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje i spełniające 

wymagania określone stosownymi przepisami; 

3) przekazania Zamawiającemu oprogramowania wraz z kodami źródłowymi, bez dodatkowego 

wynagrodzenia; 

4) przekazania Zamawiającemu (najpóźniej wraz z odbiorem końcowym) opisu procedury 

czyszczenia makiety, której prawidłowe stosowanie nie narusza warunków gwarancji udzielonej 

przez Wykonawcę; 

5) zapewnienia w trakcie realizacji Umowy kierownictwa, robocizny, usług, materiałów, urządzeń i 

sprzętu niezbędnego do jej wykonania; 

6) stosowania materiałów i urządzeń posiadających atesty, certyfikaty zgodności z Polską Normą 

przenoszącą normy europejskie lub aprobatę techniczną i odpowiadających co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz odpowiadających 

wymaganiom zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia,  

7) zapewnienia przy realizacji Umowy wymaganych odpowiednimi przepisami warunków BHP 

i p.poż.; 

8) zapewnienia bezpieczeństwa osób mogących przebywać w rejonie wykonywania prac w okresie 

realizacji Umowy; 

9) informowania Zamawiającego o przebiegu wykonywania prac na każde żądanie 

Zamawiającego; 

10) stosowania się do zaleceń Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy; 

11) udzielania wszelkich wyjaśnień w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy; 
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12) skompletowania i przedstawienia wszystkich dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy oraz niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania 

makiety, w tym między innymi: atestów dotyczących zastosowanych materiałów i urządzeń, 

wyników koniecznych badań, pomiarów i prób – jeśli dotyczy. Dokumenty należy przekazać 

Zamawiającemu w 2 kompletach najpóźniej w dniu zawiadomienia o gotowości do odbioru. W 

przypadku braku w/w dokumentów lub ich niekompletności, Zamawiający nie wyznaczy terminu 

odbioru końcowego; 

13) nieodpłatnego naprawienia wadliwie wykonanych robót oraz nieodpłatnej naprawy wszelkich 

szkód wyrządzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją zamówienia- w terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego zależnych od rozmiaru wady, nie dłuższych niż okres 3 

dni roboczych. Termin usunięcia wad może zostać przedłużony za zgodą obu Stron wyrażoną 

na piśmie, w przypadkach zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych lub z tytułu 

opóźnienia dostarczenia przez dostawcę urządzeń wymagających wymiany, pod warunkiem ich 

zamówienia przez Wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ujawnionej usterce 

lub wadzie. 

 W przypadku nie wykonania w/w postanowień Zamawiający po upływie wyznaczonego terminu, 

zleci wykonanie usunięcia wad i usterek, czy też naprawę szkód, osobie trzeciej, a kosztami 

obciąży Wykonawcę. Koszty te nie mogą przekroczyć kwoty wynagrodzenia, o której mowa w 

§3 pkt 1 niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Zamawiającego akceptacji proponowanych 

rozwiązań graficznych, kolorystycznych i materiałowych, zgodnie z Opisem przedmiotu 

zamówienia oraz zał. nr 1 do umowy pod rygorem obciążenia Wykonawcy kosztami dostosowania 

niezaakceptowanych rozwiązań do wymagań Zamawiającego.  

3. W toku realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do regularnych konsultacji 

z Zamawiającym. 

4. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody na osobach i mieniu powstałe w trakcie realizacji 

Umowy, na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) wprowadzenia Wykonawcy na miejsce wykonania makiety oraz protokolarnego przekazania sali 

makiety, w terminie uzgodnionym z Generalnym Wykonawcą Inwestycji; 

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i merytorycznego; 

3) wskazania Wykonawcy miejsca poboru wody i energii elektrycznej na czas prowadzenia robót; 

4) informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach mogących mieć wpływ na wykonanie 

przedmiotu Umowy; 

5) bieżącej współpracy z Wykonawcą w trakcie realizacji inwestycji; 

 

§ 9 

MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1. Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom 

określonym w Opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca, proponując zastosowanie materiałów równoważnych/zamiennych, albo  

równoważne/zamienne rozwiązania systemowe, w stosunku do przyjętych w ofercie lub 

w dokumentacji projektowej, jest zobowiązany wykazać, że proponowane materiały, urządzenia 

lub rozwiązania, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności 

przedstawiając: 

1) próbki materiałów, 

2) certyfikaty zgodności z odpowiednią normą, wymagane atesty, 

3) karty katalogowe, 
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3. W przypadku, kiedy dostarczone, określone w pkt. 2 próbki i dokumenty nie zostaną 

zaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt, 

kolejne próbki lub dokumenty, z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli wykonane elementy zamówienia będą odbiegały jakością od zaakceptowanych próbek, 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i żądać ponownego wykonania zakwestionowanych 

elementów. 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia materiałów i urządzeń nie 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. Elementy wykonane z użyciem materiałów, które nie 

spełniają wymagań określonych w niniejszej umowie, traktowane będą jako wykonane przez 

Wykonawcę na własne ryzyko. 

§ 10 

GWARANCJA 

1. Strony zrównują okres trwania rękojmi z okresem trwania gwarancji. 

2. Termin gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi: 24 miesiące od daty podpisania protokołu 

końcowego. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad 

w przedmiocie Umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego 

wykonania jakiegokolwiek elementu przedmiotu Umowy lub jakiegokolwiek działania bądź 

zaniedbania Wykonawcy. 

4. W razie wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancji, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy, 

w terminie do 10 dni roboczych od daty ich ujawnienia, wyznaczając termin ich usunięcia  

5. W przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonanego przedmiotu Umowy udzieloną gwarancję 

przedłuża się o okres, jaki upłynie od chwili stwierdzenia wad i usterek do ich usunięcia przez 

Wykonawcę. 

6. W razie niewykonania obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiający, niezależnie 

od możliwości naliczenia kar umownych, uprawniony jest do powierzenia usunięcia wad przedmiot 

umowy osobie trzeciej, co nie będzie miało wpływu na uprawnienia gwarancyjne Zamawiającego.  

§ 11 

     KARA UMOWNA I ODSZKODOWANIE 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za niedotrzymanie terminu przedstawienia projektu do akceptacji 0,10% wynagrodzenia 

umownego brutto, za każdy dzień zwłoki; 

b) za niedotrzymanie końcowego terminu wykonania przedmiotu Umowy, określonego w §2 pkt 1- 

karę umowną w wysokości 0,25% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego 

w §3 pkt 1 za każdy dzień zwłoki; 

c) za nieusunięcie wad w jakiejkolwiek z części przedmiotu Umowy ujawnionych przy odbiorze 

końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji jakości- karę umowną w wysokości 0,25% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 pkt 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od 

dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady; 

d) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy- karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 

§3 pkt 1 

2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 50% 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 pkt. 1. 

3. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

§ 12 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1 Zamawiający uprawiony jest do odstąpienia od umowy w przypadkach wynikających z przepis 

kodeksu cywilnego, w szczególności niewykonania przedmiotu umowy w terminie                                  

lub niewykonania obowiązków z udzielonej gwarancji lub rękojmi. 
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2 Oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności 

uzasadniających jego złożenie. 

§ 13 

ZMIANY UMOWY 

 

1. Zmiany, o których mowa mogą nastąpić jedynie w następujących przypadkach: 

1) zmiana terminu wykonania Umowy, w tym poszczególnych terminów realizacji, może nastąpić w 

przypadku: 

a) wystąpienia „siły wyższej”, pod warunkiem, że Wykonawca powiadomi na piśmie 

Zamawiającego o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później niż w ciągu 2 dni od dnia 

ww. zdarzenia. Przesunięcie terminu następuje o liczbę dni, w których zdarzenie siły wyższej 

wystąpiło; 

b) wystąpienia przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy; 

c) ze względu na konieczność wykonania koniecznych prac dodatkowych, a nie jest możliwe 

równoległe ich wykonywanie; 

2) zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

b) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu Umowy z przyczyn, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

3) zmiana w zakresie przedmiotu Umowy może nastąpić w przypadku, gdy konieczność jej 

wprowadzenia jest skutkiem zmiany przepisów prawa; 

4) gdy konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

5) wszelkich zmian, o ile konieczność ich wprowadzania będzie wynikała ze zmian  

w obowiązujących przepisach prawa; 

6) dopuszczalnej prawem zmiany Stron Umowy bądź oznaczenia Stron Umowy; 

7) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 

8) wszelkich zmian, które po ocenie wstępnych założeń względem oczekiwań projektowych 

niemożliwe są do realizacji i wymagają zamiennych rozwiązań. 

9) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 

projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych. 

10) wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu.                                               

W takiej sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę sprzętu będącego przedmiotem 

umowy na inny, o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach                                                                                                                                    

i funkcjonalności pod warunkiem otrzymania oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji 

i uzyskaniu akceptacji propozycji zmiany. Zmiana sprzętu nie może spowodować zmiany ceny, 

terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji zamówienia 

2. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej Umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1. Wniosek o zmianę 

postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. Nie stanowi zmiany umowy: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób uprawnionych do 

realizacji umowy i wskazanych do kontaktów między Stronami.  

 

§ 14 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Dane osobowe Wykonawcy/Zleceniobiorcy* są przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

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 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016,                       

Nr 119, s. 1), zwanego dalej RODO - wyłącznie na potrzeby wykonania umowy. 

Wykonawca/Zleceniobiorca nie jest obowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże 

konsekwencją nie podania danych osobowych jest nie zawarcie umowy, gdyż dane te są niezbędne 

do wykonania tej czynności. Administratorem danych osobowych Wykonawcy/Zleceniobiorcy                      

jest Muzeum Górnictwa Węglowego, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze 

Decyzje, w oparciu o podane przez Wykonawcę/Zleceniobiorcę dane, nie są podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń                    

i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych 

Wykonawcy/Zleceniobiorcy mogą być osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona umowa,                 

lub dokumentacja postępowania zakończonego podpisaniem niniejszej umowy, w oparciu o przepisy 

prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Wykonawca/Zleceniobiorca ma 

prawo żądania dostępu do swych danych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia 

przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Ma również 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych 

osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie jego danych osobowych 

następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym                   

w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO Wykonawcy/Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do usunięcia 

danych osobowych. 

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli Wykonawca/Zleceniobiorca jest osobą fizyczną lub osobą 

fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą 

fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi. 

2. Wykonawca/Zleceniobiorca oświadcza, że wypełnił, i w razie potrzeby będzie wypełniał,                      

w imieniu Zamawiającego/Zleceniodawcy, ciążące na nim obowiązki informacyjne - przewidziane                   

w art. 13 lub art. 14 RODO - wobec osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą i pełnomocników będących osobami fizycznymi i członów organów zarządzających 

będących osobami fizycznymi, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał lub 

będzie pozyskiwał w celu wykonania umowy, a które to dane przekazał lub przekaże 

Zamawiającemu/Zleceniodawcy. 

Uwaga: Jeśli Wykonawca/Zleceniobiorca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie                        

do                    art. 13 ust 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, to punkt takiego Wykonawcy/Zleceniobiorcy nie 

dotyczy.    

 

§ 15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Upoważnionymi pracownikami Stron do bieżących kontaktów w kwestiach związanych z wykonaniem 

i nadzorowaniem niniejszej umowy oraz do podpisania Protokołu końcowego są:  

a) ze strony Zamawiającego – Pan(i) …................................  

………………………………… 

b) ze strony Wykonawcy – Pan(i) …..................................... 

……………………………….. 

3. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku lub na podstawie niniejszej umowy                                 

i nie rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej                     

ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA: 

 

 

..................................................... ..................................................... 
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ZAŁACZNIK nr 1 do umowy 

 

LISTA ROZWIĄZAŃ WYMAGAJĄCYCH AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Rozwiązania projektowe i materiałowe 

1. Projekt wykonawczy makiety wraz z konstrukcją stanowiska komputerowego  

2. Próbki materiałów, które posłużą do wykonania Przedmiotu umowy. 

3. Projekt graficzny aplikacji multimedialnych  

4. Projekt funkcjonalny aplikacji multimedialnych 

5. Teksty i materiał ikonograficzny wykorzystany w aplikacjach 

 

 

 


