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Załącznik nr 3 

do „Ogłoszenia o zamówieniu publicznym” 
 
 

UMOWA nr …………………….. 
 
zawarta dnia .................................... w Trzebiatowie, pomiędzy: 
 
Realizator Projektu: 
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Słonia nad Regą 
NIP: 8571862101; REGON: 001004218 
ul. Waryńskiego 7, 72-320 Trzebiatów 
Adres email: przedszkole1@onet.eu 
Tel.: +48 91 38 72 282 
 
reprezentowane przez: 
Małgorzata Pietrzak – Dyrektor Przedszkola 
przy udziale ………………. – Główna księgowa 
zwane dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
 
.......................................................................... 
………………………………………………….. 
z siedzibą w ...................................................... 
reprezentowanym przez: 
...................................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
łącznie zwanymi „Stronami”, 
 
 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z Rozdziałem 6.5.1 
„Rozeznanie rynku” Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r., oraz na podstawie § 8 
ust. 1 Zarządzenia Nr 234/2014 r. Burmistrza Trzebiatowa z dnia 16 kwietnia 2014 r., w związku z art. 
4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1843 z późn. 
zm.), 
 
o następującej treści: 
 

Projekt ,,Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów – Oddział III”  
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020 
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§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług edukacyjnych - zajęć dodatkowych 
wspierających prawidłowy rozwój dzieci uczęszczających do nowo powstającego oddziału 
przedszkolnego przy ul. Długiej 11 w Trzebiatowie. 
Realizacja zadania będzie współfinansowana ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020: 

 Nazwa Projektu: „Wesołe przedszkolaki w Gminie Trzebiatów – Oddział III”; 
 Działanie 8.1 – Upowszechnianie edukacji przedszkolnej. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy – określony został w załączniku nr 2 do „Ogłoszenia o 
zamówieniu publicznym” z dnia 13.08.2020 r., który stanowi integralną część niniejszej umowy. 

3. Okres świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 to okres od września 2020 r. do 
31.08.2021 r. (pierwsze zajęcia z dziećmi nie później niż 28.09.2020 r. oraz nie wcześniej niż 
01.09.2020 r.). 

4. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia poinformuje 
Zamawiającego (na piśmie lub osobiście – spotkanie plenarne) o autorskim programie i koncepcji 
przeprowadzenia zajęć. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu, o którym mowa w ust. 3 w wypadku, gdyby 
nastąpiły opóźnienia związane z realizacją założeń projektowych, wynikające z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej oraz wprowadzenie zmian, gdy 
wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego 
celów według pierwotnie przyjętego programu realizacji zamówienia i częstotliwości 
prowadzenia zajęć, pod warunkiem wyrażenia zgody na tą zmianę przez Instytucję 
Pośredniczącą, gdy taka zgoda jest wymagana; 

6. W szczególnych (uzasadnionych) sytuacjach, np. choroba nauczyciela, mała frekwencja dzieci 
objętych programem zajęć (w szczególności z powodu choroby), czasowe zamknięcie 
przedszkola itp., zajęcia mogą zostać przełożone, zarówno na wniosek Wykonawcy, jak i na 
wniosek Zamawiającego. W takich okolicznościach, w celu realizacji całego programu zajęć do 
dnia wyznaczonego jako termin realizacji umowy, poszczególne zajęcia mogą odbywać się 
częściej niż raz w tygodniu – dla każdej z grup. 

7. Zamawiający zastrzega, że zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (w skrócie: 
„WWR”) mogą nie być realizowane (w całości lub w części) z powodu braku wystarczającej 
liczby dzieci potrzebujących tego rodzaju zajęć. W takim przypadku, wykonawcy przysługiwać 
będzie jedynie wynagrodzenie za rzeczywistą ilość zrealizowanych zajęć z WWR, a w przypadku 
braku realizacji tych zajęć – nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za realizację zajęć z WWR, 
z zastrzeżeniem ust. 8 

8.  W sytuacji, gdyby zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (w skrócie: „WWR”) nie 
będą mogły być realizowane (w całości lub w części) z powodu braku wystarczającej liczby 
dzieci potrzebujących tego rodzaju zajęć, zamawiający będzie mógł wymagać od wykonawcy, 
aby ten zamiast zajęć z WWR, realizował, w zwiększonym wymiarze godzin, zajęcia z innych 
wskazanych przez zamawiającego zajęć dodatkowych objętych niniejszą umową. W takim 
przypadku, wynagrodzenie wykonawcy ustalone będzie na podstawie cen jednostkowych 
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wskazanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym za poszczególne rodzaje zajęć. Łączne 
wynagrodzenie wykonawcy nie przekroczy jednak kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1. 

9. Jedno zajęcie, tj. godzina dla dzieci przedszkolnych trwa 30 minut. 
10. Techniki i metody pomiaru: dzienniki zajęć. Częstotliwość pomiaru: raz w miesiącu oraz 

sprawozdawczość po zakończeniu zadania. 

§ 2 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie 

brutto (z VAT), za cały okres, o którym mowa w §1 ust. 4 w wysokości .................................... zł 
słownie: .................................................................................................................. zł. 
Wynagrodzenie to obejmuje wartość należnego podatku VAT w wysokości … %. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
umowy, jest niezmienne i nie podlega waloryzacji, za wyjątkiem postanowień ust. 3. 

3. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy będzie stanowić podstawę do 
zmiany wynagrodzenia brutto, bez zmiany wynagrodzenia netto. 

4. Strony postanawiają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych.  

5. Rozliczenia za realizację przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur VAT 
potwierdzających rzeczywiście wykonaną usługę, a przedstawianych przez Wykonawcę w 
terminach do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

6. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 

7. Wykonawca przy realizacji usługi zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, szczególny nacisk kładąc na przepisy właściwe dla ochrony danych osobowych, 
prawa zamówień publicznych, finansów publicznych oraz prawa UE. 

8. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty jej doręczenia do Zamawiającego. 
9. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 
10. Zamawiający nie udziela zaliczek, a rozliczenie prowadzone będzie w walucie polskiej - ZŁ. 
11. Fakturę należy wystawić w następujący sposób: 

Zamawiający wskazuje do obsługi niniejszej umowy Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Słonia nad Regą, ul. Waryńskiego 7, 72-320 Trzebiatów, natomiast faktury za wykonanie 
przedmiotu umowy należy wystawiać na: 

Nabywca: Gmina Trzebiatów 
ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów, 

NIP: 857-19-22-079 
Odbiorca/Płatnik: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Słonia nad Regą 

ul. Waryńskiego 7, 72-320 Trzebiatów 
12. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191), Zamawiający zobowiązany jest do odbierania 
faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli 
Wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy. Poniżej 
informacje o koncie Zamawiającego na Platformie PEF: 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 
Numer adresu PEF: 8571922079 
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13. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze 
rachunek bankowy. 

14. Strony zgodnie stwierdzają, iż za dzień zapłaty wynagrodzenia uznawać będą dzień złożenia 
przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. 

15. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca zgadza się, że mogą powstać opóźnienia w 
płatnościach spowodowane brakiem środków finansowych na koncie Projektu, wynikające z 
opóźnień w otrzymywaniu kolejnych transz dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Zleceniobiorca nie będzie naliczał odsetek w wyniku powstałych opóźnień w 
regulowaniu płatności. 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie oraz potencjał 

osobowy i materialny pozwalający na świadczenie usług objętych umową na najwyższym 
poziomie, w sposób staranny i sumienny, według profesjonalnych standardów i norm w tym 
zakresie stosowanych. 

2. Wymagania dla kadry dydaktycznej: wykształcenie wyższe kierunkowe w zależności od rodzaju 
zajęć oraz praktyczne w prowadzeniu zajęć z dziećmi – nie niższe niż wymagane przez 
Zamawiającego i nie gorsze niż deklarowane w ofercie Wykonawcy, 

3. Zastąpienie osób wyznaczonych do realizacji niniejszego zamówienia – jedynie osobami 
posiadającymi nie gorsze doświadczenie i kwalifikacje niż osoba zastępowana (wskazana w 
ofercie wykonawcy), pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po jej 
ustaniu, zachowa pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z tej umowy 
i uzyskanych w ramach jej wykonania oraz że nie wyjawi ich osobom trzecim, a nadto, że 
wykonywane przez niego czynności nie będą naruszać praw osób trzecich i obowiązującego 
prawa. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapewni prawo wglądu w dokumenty Wykonawcy związane z 
realizowanym projektem. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapozna się z wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie projektu i 
umową o dofinansowanie. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapewni odpowiedni merytorycznie i zgodny z zapisami wniosku 
sposób realizacji projektu. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestników/uczestniczek Projektu, 
zgodnie z ustawą Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. z 2019 
r. poz. 1781). 

§ 4 
1. Za wypadki i szkody powstałe podczas usługi odpowiada wykonawca. Odpowiedzialność 

cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie wykonawca. 

§ 5 
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową 

lub nienależyte wykonywanie zobowiązań z umowy wynikających. 
2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo naliczyć 

Wykonawcy karę umowną według następujących zasad: 
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1) za zwłokę lub wstrzymanie realizacji usług lub ich części stanowiących przedmiot umowy, w 
przypadku, gdy Wykonawca z własnej winy przerwał realizację usługi i nie realizuje jej przez 
okres 14 dni, pomimo dodatkowego wezwania na piśmie przez Zamawiającego - w wysokości 
50 zł brutto, za każdy dzień zwłoki lub wstrzymania usług; 

2) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – 5 % wynagrodzenia; 

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez 
Zamawiającego – 5 % wynagrodzenia; 

4) za niewykonanie przedmiotu umowy lub opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jeżeli 
jego skutkiem będzie utrata dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – kwota utraconego 
dofinansowania. 

3. Zamawiający może odstąpić od nałożenia kary umownej lub zmniejszyć jej wymiar w 
szczególności, jeżeli Wykonawca wykaże, że podjął kroki w celu przywrócenia prawidłowego 
wykonywania umowy, a zaistniałe nieprawidłowości były wynikiem okoliczności o charakterze 
obiektywnym, na które nie miał wpływu. Ocena należy do Zamawiającego. 

4. W przypadku zniszczenia mienia Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca 
poniesie pełne koszty naprawy na podstawie sporządzonego protokołu szkody. 

5. Przez wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 pkt 2) i 3) należy rozumieć wynagrodzenie 
Wykonawcy brutto, określone w § 2 ust. 1 umowy. 

6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

7. Nie nalicza się kar umownych, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotowych 
usług spowodowane jest wynikiem siły wyższej. Dla potrzeb niniejszej umowy „siła wyższa” 
oznacza zdarzenie nadzwyczajne, którego Strona nie mogła przewidzieć, któremu nie mogła 
zapobiec, ani któremu nie mogła przeciwdziałać, całkowicie niezależne od woli, a które 
uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w całości lub części jego zobowiązania. 

8. Kara umowna będzie płatna na podstawie stosownej noty obciążeniowej wystawionej przez 
Zamawiającego, w terminie 14 dni od doręczenia noty Wykonawcy. 

9. Zamawiającemu, w przypadku zwłoki Wykonawcy w zapłacie kary umownej, przysługuje prawo 
do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

10. W przypadku powstałych szkód w trakcie wykonywania usługi przez Wykonawcę w mieniu 
Zamawiającego, na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy, Zamawiający wstrzyma wypłatę 
wynagrodzenia do czasu naprawienia szkody lub proporcjonalnie obniży wynagrodzenie. 

11. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie należności Wykonawcy, Wykonawca będzie 
uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres zwłoki w zapłacie, z zastrzeżeniem §2 
ust. 15. 

12. Kary, o których mowa w ust. 2 ulegają sumowaniu. 

§ 6 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
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bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca  może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, 
gdy więcej niż 3 razy dojdzie do nienależytego wykonania umowy, o którym mowa w §7 ust. 1 
pkt 8, W takiej sytuacji Wykonawca traci roszczenie o wynagrodzenie za część przedmiotu 
umowy, która nie zostanie zrealizowana, a także naliczone zostaną Wykonawcy kary umowne, o 
których mowa w § 7 ust. 1 punkt 2). 

4. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, 
gdy: 
a) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację usługi i nie realizuje jej przez okres 14 dni, 
b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie ze złożoną ofertą, 
c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób nienależyty 
- pomimo dodatkowego wezwania na piśmie przez Zamawiającego. 
W takiej sytuacji Wykonawca traci roszczenie o wynagrodzenie za część przedmiotu umowy, 
która nie zostanie zrealizowana, a także naliczone zostaną Wykonawcy kary umowne, o których 
mowa w § 5 ust. 2 punkt 2). 

2. Rozwiązanie umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

§ 7 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy, 

polegających na wstrzymaniu realizacji, modyfikacji harmonogramu usług, przedłużeniu terminu 
zakończenia przedmiotu umowy, zmianie personelu Zamawiającego lub Wykonawcy. 

2. Zmiana istotnych postanowień umowy nie może dotyczyć przedmiotowego zakresu zamówienia. 
3. Wstrzymanie realizacji, zmiana harmonogramu, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy (skrócenie, lub wydłużenie o czas wstrzymania realizacji umowy), może nastąpić na 
wniosek Strony, w następujących przypadkach: 

1) wystąpi jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie, przeszkoda spowodowana lub dająca się 
przypisać Zamawiającemu lub warunkom obiektywnym nie zależnym od żadnej ze Stron 
(np. wystąpienie siły wyższej, w wyniku której budynek przedszkola zostanie czasowo 
wyłączony z użytkowania); 

2) nastąpią zmiany będące następstwem działania organów administracji; 
3) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ 

okoliczności związane z wystąpieniem epidemii, w tym wirusa SARS-CoV-2 lub choroby 
wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: 

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 
przedmiotu umowy; 

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku np. z 
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 
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c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 
Ministrów związanych np. z przeciwdziałaniem COVID-19, znacząco ograniczających 
działanie którejś ze Stron;  

d) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 
możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 

4. Zmiana personelu Wykonawcy może odbywać się na jego pisemny wniosek, za zgodą 
Zamawiającego, pod warunkiem, że zaproponowany kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje 
i posiada niezbędne dokumenty dopuszczające do udziału w realizacji usługi. 

5. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany 
stawek podatku VAT). W takim przypadku, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w 
zakresie kwoty brutto, bez zmiany kwoty netto. 

6. Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany nazw stron lub ich formy prawnej 
(przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), zmian danych teleadresowych, zmiany osób 
wskazanych do kontaktów między Stronami. Ponadto, gdy wykonawcę, któremu zamawiający 
udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: w wyniku połączenia, podziału, 
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą 
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

7. Wszystkie powyższe zmiany treści umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w 
postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy. 

8. Powyższe przyczyny zmian umowy, stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego 
roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

§ 8 
Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej 
działalności, zmianie adresu siedziby i zamieszkania jej właściciela/zmianie miejsca zamieszkania 
(dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) pod rygorem uznania 
korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za doręczoną.  

§ 9 
1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, że  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Słonia nad Regą, z siedzibą w 

Trzebiatowie (72-320), ul. Waryńskiego 7, 
2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: ido@it-serwis.com.pl, tel. 608059292, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 
związanym z realizacją niniejszej Umowy, 
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2. Wykonawca informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, że  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …………………………. z siedzibą w 
………………….. (…-……) przy ul. …………………………………..,  

2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z 
……………………………………………..[Wykonawcą] e-mail: 
………….@.................................  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO wyłącznie 
w celu związanym z realizacją niniejszej Umowy. 

§ 10 
1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest polskie prawo procesowe i materialne. W sprawach 

nie uregulowanych niniejszą Umową mają w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

na inny podmiot, bez zgody Zamawiającego. 
4. Spory wynikłe na tle niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
5. Strony zobowiązane są do informowania się o zmianach teleadresowych pod rygorem skutku 

doręczenia korespondencji. 
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 

Zamawiającego. 

 

Zamawiający          Wykonawca 

 

 


