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Umowa nr OŚ.2600.20…..2020  
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytań ofertowych w związku z wartością zamówienie nie 
przekraczającego równowartości 30.000 euro (podstawa art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 
 

 
zawarta w Byczynie, w dniu …………………….2020 r. 
pomiędzy ………….  
z siedzibą w ………………………….. 
………………………………………. 
reprezentowaną przez: 
………………………………………….. 
……………………………………………………… 
Zwanym dalej Zamawiającym, 
 
a firmą: ………………………………………… 
z siedzibą w:  
reprezentowaną przez: ……………………………….. 
zwaną dalej Wykonawcą. 

 
§ 1 

Przedmiot zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 
„Zabezpieczenie budynku dawnego czworaka w Proślicach” planowanej do realizacji na działkach 
będących własnością Gminy Byczyna o nr 55/2 k.m. 7 w Proślicach w zakresie: 
a) Uzupełnienie ubytków cegieł w podmurówce z rudy darniowej zwieńczonej rolką z cegły. 

Wymiana na nowe zniszczonych i brakujących cegieł. Nowe cegły muszą być o takich samych 
wymiarach i parametrach jak istniejące. 

b) Uzupełnienie pokrycia dachowego wraz z wymianą zmurszałego łacenia (dachówka karpiówka 
w układzie „w koronkę”), 

c) Zablokowanie otworów okiennych i drzwiowych, np. poprzez zabicie deskami, 
z pozostawieniem możliwości niezbędnej wentylacji, 

d) Oszalowanie deskowaniem lub zabezpieczenie papą szczytu budynku, naprawa uszkodzonych 
wiatrownic, 

e) Wewnątrz budynku – podparcie grożących zawaleniem belek stropowych, wymiana 
najbardziej skorodowanych części belek stropu, wysuniętych jednostronnie z gniazd 
stropowych, niebezpiecznie zwisających, 

f) Chemiczne usunięcie zagrzybień – nalotu biologicznego i szkodników drewna z drewnianych 
ścian, stropu i elementów konstrukcji, 

g) Usunięcie roślinności pnącej z połaci dachowych budynku oraz samosiewek z jego otoczenia. 
2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następującej dokumentacji  

technicznej robót budowlanych (naprawczych i zabezpieczających), 
a) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
b) przedmiarów robót, 
c) kosztorysów inwestorskich, 
d) program prac konserwatorskich; 

3. Zamówienie należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z: 
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013 poz. 1129 z późn. 
zm.) 

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2020, poz. 130 z późn. zm.). 

c) Rozporządzeniem Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.  
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa (Dz.U.2018.0.1609). 
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4. Wykonawca uzgodni projekt, zamierzenie budowlane z Wojewódzkim Opolskim Konserwatorem 
Zabytków w Opolu. Wykonawca wystąpi z wnioskiem o pozwolenie konserwatorskie i o 
pozwolenie budowlane dla zaprojektowanych robót. 

5. W trakcie trwania postępowania o zamówienie publiczne na wykonawstwo robót budowlanych, 
jak również w trakcie wykonywania robót budowlanych na podstawie przedmiotowej 
dokumentacji, wykonawca zobowiązuje się odpowiadać w formie pisemnej Zamawiającemu na 
zapytania wykonawców dotyczące przedmiotu niniejszej umowy w terminie do 2 dni od daty ich 
otrzymania (w tym przypadku dopuszczalne jest porozumiewanie się stron za pośrednictwem 
poczty elektronicznej). 

6. Przedmiot zamówienia obejmuje również nadzór autorski prowadzony podczas realizacji zadania, 
które planowane są do realizacji w roku 2021. Planuje się 4 wizyty nadzoru autorskiego dla 
realizacji przedsięwzięcia. Jako jeden nadzór autorski Zamawiający przyjmuje jedną wizytę 
zespołu autorów projektu bez względu na liczbę osób, które wizytują teren budowy. Cena 
określona jest jako ryczałt za wizytę zespołu – zakres ten zostanie określony odrębną umową. 
 

 
§ 2 

Forma wykonania przedmiotu umowy 
 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację stanowiącą przedmiot umowy w 4 egz. 
Wykonawca przekaże również Zamawiającemu kopię dokumentacji w zapisie cyfrowym (na adres 
mailowy: zamowieniapubliczne@byczyna.pl oraz na płycie CD). Nazwy plików wskazywać będą 
jednoznacznie na zawartość i pogrupowane będą w oddzielne foldery obejmujące dokumenty 
wskazane w § 1 ust. 2 umowy (oddzielnie projekty, specyfikacje techniczne, przedmiary i 
kosztorysy itd). 

2. Każda część dokumentacji opatrzona zostanie przez Wykonawcę w wykaz opracowań oraz 
pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest skoordynowana międzybranżowo, 
zgodna z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że jest kompletna z punktu 
widzenia celu któremu ma służyć. W oświadczeniu zawarta będzie klauzula, że zapis cyfrowy 
przekazanych Zamawiającemu kopii jest zgodny z dokumentacją dostarczoną w formie 
woluminów. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią 
integralną część przekazywanej dokumentacji. 

 
§3 

Sposób wykonania umowy 
 

1. Wykonawca gwarantuje opracowanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe i ważne zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby samorządu 
zawodowego oraz ponosi odpowiedzialność z tego tytułu. 

2. Wykonawca zapewnia opracowanie dokumentacji będącej przedmiotem umowy z należytą 
starannością, w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami, normami branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

3. Sporządzona dokumentacja będzie skoordynowana technicznie z innymi branżami i kompletna 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć a także zawierać będzie wymagane potwierdzenia 
sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. 

4. Wykonawca  jest zobowiązany do pozyskania niezbędnych danych i materiałów celem należytego  
wykonania przedmiotu umowy i ponosi z tego tytułu wszelkie koszty i odpowiedzialność za ich 
pozyskanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

5. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu w formie 
pisemnej zakres materiałów, które są w posiadaniu Zamawiającego i są Wykonawcy niezbędne 
do wykonania przedmiotu Zamówienia. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5,   
udostępni Wykonawcy materiały będące w jego posiadaniu i udzieli ewentualnych 
pełnomocnictw.   

7. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby (materiały i urządzenia) dopuszczone 
do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczane do grupy jednostkowego stosowania 
w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami lokalizacyjnymi i otrzymał wszystkie 
informacje potrzebne do realizacji przedmiotu umowy. 

9. Dokumentacja projektowa będzie określała parametry techniczne i wymagania funkcjonalne 
zastosowanych wyrobów, albo podawała przykładowo 3-4 handlowe nazwy tych wyrobów, które 
spełniają parametry przewidziane w dokumentacji projektowej, w celu zapewnienia 
konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów. 



str. 3 

 

10. W dokumentacji Wykonawca wskaże wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe zgodnie z Polską 
Normą PN-ISO 9836:1997 ”Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych”. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dokumentacja projektowa ma 
wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w 
szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i 
przepisach techniczno-budowlanych. 

12. W trakcie trwania postępowania o zamówienie publiczne na wykonawstwo robót budowlanych, 
jak również w trakcie wykonywania robót budowlanych na podstawie przedmiotowej 
dokumentacji, wykonawca zobowiązuje się odpowiadać w formie pisemnej Zamawiającemu na 
zapytania wykonawców dotyczące przedmiotu niniejszej umowy w terminie do 2 dni od daty ich 
otrzymania. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do stałego kontaktu z Zamawiającym, szczególnie w celu 
bieżących uzgodnień poszczególnych elementów przedmiotu  zamówienia, ustalenia terminu 
konsultacji lub współdziałania iż innymi organami.   

14. W celu zapewnienia właściwej współpracy i koordynacji działań w trakcie wykonywania umowy, 
Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do kontaktów: 

a) ze strony  Zamawiającego -  ………., tel. …………mail …………….. 
b) ze strony Wykonawcy – …………….., tel. …………, mail …………... 

 
§4 

Termin realizacji 
 

1. Przyjmuje się termin wykonania zamówienia do  - 31 marca 2021 r., w tym przekazanie 
dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy – do 31 grudnia 2020 r. 

2. Za termin wykonania Zamawiający uznaje przyjęcie protokołem odbioru końcowego bez wad 
kompletnej dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, wykonanej w sposób i w formie 
określonej zapisami niniejszej umowy. 

 
§ 5 

Podwykonawcy 
 

1. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części prac.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, 
względnie uchybienia jego własne.  

3. Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość prac podzleconych, tak jak za działania 
własne.  

4. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.  
5. Wykonawca, podzlecając wykonanie części prac, zobowiązuje się w umowie z podwykonawcą 

zastrzec ewentualne pełnienie przez nią nadzoru autorskiego, a także spełnienie wymagań 
związanych z gwarancją, rękojmią oraz przejściem na Zamawiającego autorskich praw 
majątkowych i prawa zależnego.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za to, że żaden z podwykonawców, 
twórców nie będzie podnosił roszczeń z tytułu autorskich praw majątkowych i prawa zależnego. 

7. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w każdej chwili do umów Wykonawcy z 
podwykonawcami. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na dalsze podzlecanie prac, tzn. zawieranie umów 
podwykonawcy z dalszym podwykonawcą. 

10. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby ostateczne 
rozliczenia z podwykonawcami uregulowane zostały przed rozliczeniem Wykonawcy z 
Zamawiającym. 

 
§ 6 

Odbiór 
 

1. Odbiór dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego  po 
ich złożeniu przez Wykonawcę  wraz z oświadczeniem na piśmie, iż przedmiot umowy wykonał 
zgodnie z stanem faktycznym i obowiązującym stanem prawnym.   
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2. Zamawiający w terminie 7 dni licząc od dnia przejęcia dokumentacji, dokona ich sprawdzenia. 
W przypadku niezgodności dokumentami z zapisami umowy Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do usunięcia niezgodności bądź dokonania poprawek. 

3. Ewentualne zastrzeżenia, które wynikać będą z wad projektu, niedopracowań lub 
niejednoznaczności, Wykonawca usunie w terminie:  
–   do 2 dni przy problemach jednobranżowych, 
–   do 4 dni przy problemach wymagających koordynacji międzybranżowej. 

4. Za datę odbioru dokumentacji uważa się datę podpisania protokołu odbioru dokumentacji bez 
wad. 

5. Podpisanie protokołu odbioru końcowego bez wad nie oznacza przyjęcia przedmiotu umowy 
bez zastrzeżeń. Zastrzeżenia, błędy, usterki i braki w dokumentacji mogą być zgłaszane w 
każdym czasie, i będą przez Wykonawcę uzupełnione lub poprawione, bez względu na 
wysokość związanych z tym kosztów, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego bez 
dodatkowego wynagrodzenia, do upływu okresu rękojmi za wady dokumentacji będącej 
przedmiotem niniejszej umowy. 

 
§ 7 

Wynagrodzenie 
 

1. Z tytułu  wykonania przedmiotu  umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości nie wyższej niż:  
netto: ……………………………….. (słownie: …………………………………. i ………/100 zł) 
brutto: ……………………………….. (słownie: ………………………………. i ……../100 zł) 

2. Kwota powyższa stanowi zapłatę za realizację zadania w całości, w tym za przeniesienie praw 
autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji.  

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę 
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (ewentualnie prawomocne zgłoszenie prac, jeśli 
przedmiot robót nie będzie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę) 

4. Podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy bez wad, stanowi podstawę do wystawienia 
przez wykonawcę częściowej faktury/rachunku.  

5. Zamawiający dopuszcza jedną płatność częściową w kwocie nieprzekraczającej 60% 
wynagrodzenia wskazanego w ust. 1. 

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury/rachunku w terminie 30 dni od daty doręczenia 
prawidłowo sporządzonej faktury/rachunku.  

7. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku. 
8. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na 

konto Wykonawcy określoną kwotę. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrąceń z dowolnej należności Wykonawcy wszelkich 

zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających z tej oraz innych 
zawartych między stronami umów/zleceń, np. kary umowne. 
 

§ 8 
Prawa autorskie 

 
1. Wraz z odbiorem dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy Zamawiający przejmuje autorskie 

prawa majątkowe do dokumentacji wykonanych w ramach niniejszej umowy oraz prawo na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego bez ograniczeń. 

2. Zamawiający ma prawo do wykorzystania dokumentacji stanowiących przedmiot umowy na 
wszelkich polach eksploatacji, w szczególności: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką,  
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w szczególności 
przekazanie dokumentacji lub ich dowolnych części, a także ich kopii innym wykonawcom 
jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań, wykonawcom 
biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako części 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w lit. b publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 
także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

d) w zakresie wprowadzania do pamięci komputera, 
e) samodzielnie lub z udziałem osób/ podmiotów trzecich w zakresie dokonywania dalszych 

zmian, modyfikacji, przekształceń i przeróbek dokumentacji - w razie wątpliwości poczytuje 
się, że opracowania powstały w celu dalszego opracowania, 

3. Wykonawca oświadcza, że przenosi na zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy, które 
zostaną zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez wykonawcę przedmiotu 
umowy.  
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4. Zapłata wynagrodzenia umownego wyczerpuje roszczenia wykonawcy z tytułu przeniesienia na 
rzecz zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, 
przeniesienia własności egzemplarzy oraz przeniesienia prawa na wykonywanie zależnego 
prawa autorskiego. 

5. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do dokumentacji,  
o których mowa w § 2 umowy w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią, 
w szczególności organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, z roszczeniem 
majątkowym przeciwko zamawiającemu, to wówczas wykonawca zobowiązany jest zapłacić w 
terminie 7 dni od wezwania bezsporną część roszczenia osoby trzeciej, a w przypadku 
ewentualnego sporu sądowego zobowiązany jest wstąpić do procesu po stronie zamawiającego 
oraz pokryć koszty procesu poniesione przez zamawiającego. 

6. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot 
umowy do czasu potwierdzenie na piśmie przez wykonawcę przeniesienia praw autorskich 
majątkowych w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. 

 
§ 9 

Kary umowne i odszkodowania 
 

1. Wykonawca jest obowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej: 
a) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność wykonawca — w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy netto 
określonej w § 7 ust. 1 umowy; 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokości 0,5% wartości przedmiotu 
umowy netto określonej w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki; 

c) za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie umowy — w wysokości 50 zł za każdy dzień 
zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez zamawiającego jako termin usunięcia wad. 

2. Wykonawca wyraża zgodę, aby należności z tytułu kar umownych zamawiający potracił z 
należności przysługujących wykonawcy, w przypadku, gdy potrącenie nie jest możliwe 
wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 30 dni od daty otrzymania 
wezwania wraz z notą obciążeniową. 

3. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia zamawiającego do dochodzenia od 
wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 10 
Gwarancja i rękojmia za wady 

 
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.  
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 

rozpoczynający się w dniu odebrania przedmiotu umowy lub jej części przez Zamawiającego, a 
kończący się z upływem 2 lat od dnia, w którym nastąpi odbiór prac wykonanych na podstawie 
dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy. 

3. Za wadę objęta odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości jak i rękojmi za wady uważa się 
wszelkie niezgodności dokumentacji będącej przedmiotem umowy z prawem budowlanym, 
innymi przepisami prawa, w tym przepisami prawa miejscowego, decyzjami administracyjnymi 
wydanymi w związku z przedmiotem zamówienia.  

4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy 
niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego o wystąpieniu wady.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz wady prawne 
dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy. 

6. Do rękojmi udzielonej przez Wykonawcę będą miały zastosowanie przepisy o rękojmi przy 
sprzedaży, chyba że co innego wynikać będzie z postanowień niniejszej umowy. 

7. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za dokumentację stanowiącą przedmiot umowy 
powstaje z momentem odbioru dokumentacji przez Zamawiającego i wygasa po upływie 3 lat 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji. 

8. Zgłoszone Wykonawcy wady dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie 14 
dni od dnia zgłoszenia wady. 

9. Wykonawca odpowiada za wady również po upływie okresu rękojmi, o ile Zamawiający 
zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

 
§ 11 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiający może, do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego, odstąpić od umowy:  
a) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dłuższy 

niż 10 dni,  
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b) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, pomimo 
pisemnego wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu 
odpowiedniego terminu,  

c) w przypadku ogłoszenia upadłości, rozwiązania firmy lub wydania nakazu zajęcia majątku 
Wykonawcy,  

d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim 
przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca licząc od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca ma prawo żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego za prace wykonane do chwili odstąpienia od umowy.  

2. Odstąpienie powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 
 

§12  
Informacja publiczna 

 
Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż dane zawarte w treści umowy, jak również 
przedmiot umowy stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz że zostały jej 
udostępnione informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 
 

 
§ 13 

Postanowienia końcowe 
 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego w formie 

pisemnej o każdej zmianie adresu siedziby Wykonawcy. W przypadku niedochowania tego 
obowiązku, korespondencję uznaje się za skutecznie doręczoną na adres wskazany na wstępie.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności.  
4. Sprawy sporne mogące wynikać na tle wykonania niniejszej umowy w przypadku nie 

osiągnięcia porozumienia stron rozstrzygane będą na drodze postępowania sądowego w/g 
właściwości miejscowej ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
 
 
 
 
  Z A M A W I A J Ą C Y        W Y K O N A W C A: 
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