
Załącznik nr 6 do SIWZ 

Umowa (wzór) 

zawarta w dniu ….. stycznia 2021 r. w Krakowie pomiędzy:  

Zamkiem Królewskim na Wawelu - Państwowymi Zbiorami Sztuki z siedzibą w Krakowie, 

Wawel 5, 31-001 Kraków, NIP; 6750004459, reprezentowanym przez: 

- dr hab. Andrzeja Betleja, prof. UJ – Dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu – 

Państwowych Zbiorów Sztuki, 

- Iwonę Grędę - Główną Księgową 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 

 

……………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………, z adresem 

stałego miejsca wykonywania działalności ……………………………., NIP ………………………, REGON 

…………………………., zwanym dalej Wykonawcą, 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy DZP-282-8/20, a to na 

podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (t.j. 

Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonywanie specjalistycznych prac ziemnych i 

techniczno-konserwatorskich, związanych z realizacją zadań Działu Badań Archeologicznych 

Zamawiającego w zakresie:  

- wykonywania wykopów ziemnych dla celów badawczych, 

- prac sondażowych i nadzorów archeologicznych prac budowlanych, 

- zabezpieczanie wykopów i odkrytych reliktów, 

- pomoc techniczna przy sporządzaniu dokumentacji terenowych prac badawczych 

oraz inwentaryzacji pozyskanych źródeł archeologicznych 

- przebieranie urobku i mycie materiałów zabytkowych, 

- prace konserwatorskie przy reliktach,  



- czyszczenie reliktów, 

- specjalistyczny transport zabytków,  

- specjalistyczne przygotowanie materiałów archeologicznych 

- porządkowanie magazynów archeologicznych, w tym pakowanie oraz właściwe 

przepakowywanie (wymiana zniszczonych pudeł dostarczonych przez Zamawiającego)  

2. Wszystkie wymienione w ust 1 prace odbywać się będą w granicach 

administracyjnych miasta Krakowa. 

3. Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy zgodnie pod nadzorem i zgodnie z 

wytycznymi wskazanych przedstawicieli Zamawiającego. 

 

§2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Przedmiot Umowy zgodnie wskazaniami i  

wytycznymi przedstawicieli Zamawiającego, oraz do: 

1) właściwego, terminowego i zgodnego z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami wykonania Przedmiotu Umowy,  zapewnienia warunków bezpieczeństwa         

osób i mienia przebywających na terenie badań, 

2) zapewnienia personelu niezbędnego do wykonania Przedmiotu Umowy (trzech 

pracowników) i wyznaczenia Koordynatora, 

3) zagwarantowania spełnienia wymagań bhp i ppoż. przy wykonywaniu przedmiotu 

umowy, 

4) zaakceptowania i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego regulaminów 

dotyczących zasad przebywania, poruszania się oraz wykonywania prac na obszarze wzgórza 

wawelskiego, 

5) do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego w razie odkrycia i/lub stwierdzenia 

występowania na obszarze prac badawczych zabytku archeologicznego oraz zabezpieczenia 

zabytku przy użyciu dostępnych środków. 

2. Wykonawca wykonywać będzie Przedmiot Umowy w sposób gwarantujący spełnienie 

standardów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: 

1) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 

2018 poz. 2067 z późn. zm.), 

2) Rozporządzenia 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 oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków 

(Dz.U. 2018 poz. 1609), 

3) właściwych przepisów bhp i ppoż. 

3. Wykonawca odpowiada za wykonanie zamówienia przez osoby skierowane do 

wykonania zamówienia. 

4. Wykonawca w terminie pięciu dni od dnia zawarcia Umowy dostarczy listę 

pracowników zatrudnionych przy realizacji jej Przedmiotu z podaniem imienia i nazwiska, 

wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że przedstawieni na liście pracownicy zostali 

przeszkoleni co do zasad bezpieczeństwa i   zasad   wykonywania   określonych   prac   u   

Zamawiającego.   Wykonawca   zobowiązany    jest każdorazowo przy zmianie personelu do 

aktualizacji listy wraz z oświadczeniem, o których mowa w niniejszym ustępie: 

5. Wykonawca obowiązany jest zatrudnić wszystkie osoby realizujące Przedmiot Umowy 

na podstawie umowy o pracę. Zamawiającemu przysługują wszystkie uprawnienia do 

kontrolowania realizacji tego obowiązku, o których mowa w Rozdziale 2 pkt 13 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcy. 

7. Wykonawca odpowiada w pełni za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, 

jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzyskania  pisemnej akceptacji. 

Zamawiającego przed skierowaniem podwykonawców do wykonania Przedmiotu Umowy. 

9. W przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu 

Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

10. Wykonawca, na każde wezwanie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu pełną listę podwykonawców biorących 

udział w realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich 

wymaganych zobowiązań związanych z realizacją Przedmiotu Umowy względem 

podwykonawców. 

 



§3 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazywania Wykonawcy wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

2) dokonywania zleceń prac,. 

3) dokonywania odbiorów wykonanych robót i potwierdzania ilości roboczogodzin 

 

§4 

Ubezpieczenie 

Wykonawca obowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000 zł 

przez cały okres obowiązywania Umowy. 

 

§5 

Współpraca stron i nadzór 

1. Wykonawca wyznaczy jedną spośród osób skierowanych do realizacji 

przedmiotu zamówienia do pełnienia funkcji Koordynatora. Wszelkie ustalenia 

dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy dokonywane będą ze wskazaną osobą. 

2. Osoby upoważnione przez Zamawiającego będą na bieżąco zlecać Wykonawcy 

prace określając ich rodzaj, czas wykonania oraz liczbę osób, którą Wykonawca winien 

skierować do ich realizacji (nie więcej niż trzy osoby). 

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może 

wyrazić zgodę na zmianę terminu wykonania zleconych prac. Zgoda Zamawiającego jest 

jego wyłącznym uprawnieniem, a z tytułu odmowy  Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia względem Zamawiającego. 

4. Przedstawicielami Zamawiającego są: ………………………………………………………………… 

5. Przedstawicielem Wykonawcy (koordynatorem) jest: …………………………………….. 

 

§6 

Termin realizacji 

Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2021 r. 



 

§ 7 

Odbiory 

1. Po wykonaniu pracy określonej danym zleceniem przedstawiciel Zamawiającego 

dokona pisemnego potwierdzenia jej zakończenia oraz potwierdzi liczbę osób skierowanych 

do jego wykonania i ilość przepracowanych prze te osoby roboczogodzin. 

2. Na koniec każdego miesiąca Zamawiający i Wykonawca sporządzą protokół zbiorczy 

zawierający zestawienie zakresów wykonanych prac, liczbę osób skierowanych do realizacji 

poszczególnych zadań oraz łączną ilość przepracowanych przez nie roboczogodzin. Protokół 

taki będzie stanowił podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

przysługującego mu za dany miesiąc świadczenia usługi. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zlecony zakres zadań nie został wykonany lub został 

wykonany nienależycie odmówi odbioru i wskaże Wykonawcy zakres prac, które muszą 

zostać wykonane lub poprawione, w terminie przez strony ustalonym. Po stwierdzeniu 

usunięcia wad Przedmiotu Umowy Zamawiający dokona odbioru. Za prace wykonywane w 

związku z usuwaniem wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 

 

§8 

Wynagrodzenie i sposób płatności 

1. Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie stanowiące iloczyn liczby osób skierowanych przez Wykonawcę do 

wykonywania zleconych przez Zamawiającego czynności, ilości roboczogodzin prze te osoby 

przepracowanych oraz stawki ……… zł. Wynagrodzenie to zostanie powiększone o należny 

podatek od towarów i usług, według obowiązującej stawki. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z 

realizacją Przedmiotu Umowy, z wyjątkiem opakowań, które Zamawiający udostępni 

Wykonawcy. 

3. Wykonawca wystawi fakturę za dany miesiąc wykonywania usługi do dziesiątego dnia 

kolejnego miesiąca, na podstawie  protokołu, o którym mowa w § 7 ust 2 Umowy. 

4. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze, o której mowa w ust. 3, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. Za dzień spełnienia świadczenia przyjmuje się dzień obciążenia jego 



rachunku bankowego. Strony ustalają, że faktura, o której mowa w ust. 3 zostaje wystawiona 

na: 

 

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Wawel 5 

31-001 Kraków 

 

- zaś doręczona do kancelarii Zamawiającego Wawel 8 

31-01 aków 

5. Wykonawca może przesłać drogą elektroniczną fakturę ustrukturyzowaną. Adres 

platformy Zamawiającego do przyjmowania faktur: https://brpef.softiq.pl. Dane konta 

Zamawiającego: Nazwa podmiotu - Zamek Królewski na Wawelu, Adres PEF: (NIP) 

6750004459. 

6. Błędnie wystawiona faktura lub brak protokołu odbioru spowodują naliczenie 

ponownego 21-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo 

wystawionej  faktury  lub  poprawionego  albo  brakującego  protokołu  stanowiącego   

podstawę  do uiszczenia zapłaty. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i 

posiada numer identyfikacyjny NIP ……………………………. 

8. Zamawiający dopuszcza zmianę ostatecznej wysokości wynagrodzenia brutto za 

realizację przedmiotu umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT w czasie trwania 

niniejszej umowy. Zmiana ta nie powoduje konieczności zmiany umowy. 

9. Strony ustalają limit roboczogodzin na cały okres realizacji Przedmiotu Umowy na 

6 000 roboczogodzin. 

10. W przypadku wyczerpania limitu, o którym mowa w ust 9 przed upływem okresu 

obowiązywania Umowy, o którym mowa w § 6 Umowa ulega rozwiązaniu, z zastrzeżeniem  

postanowień ust 11 tegoż paragrafu. 

11. W przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego limit, o którym mowa 

w ust 9 może zostać odpowiednio zwiększony, maksymalnie o 2 000 roboczogodzin. 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze zwiększenia zakresu realizowanej usługi. 

Nieskorzystanie przez Zamawiającego z tego uprawnienia nie stanowi podstawy do 

wysuwania przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.  



12. Rozliczenie za wykonywanie dodatkowych roboczogodzin odbywać będzie się w 

oparciu o stawkę, o której mowa w ust 1 tegoż paragrafu.. 

 

§ 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych zleceń w wysokości 100 zł za każdy dzień 

zwłoki w wykonaniu danego zlecenia, 

2) za zwłokę w wykonaniu lub poprawieniu niewykonanej lub nienależycie wykonanej 

części Przedmiotu Umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu lub 

poprawianiu, 

3) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 1 000,00 zł, 

4) Za naruszenie obowiązku zatrudnia na umowę o pracę osób wykonujących Przedmiot 

Umowy: 500 zł za każdy stwierdzony taki przypadek. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Kary będą płatne w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego lub mogą 

zostać potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Strony ustalają, że wysokość kar umownych naliczonych w oparciu o postanowienia 

niniejszego paragrafu nie przekroczy 10 000 zł. 

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy: 

1) pomimo wcześniejszego pisemnego wezwania Wykonawca wykonuje Przedmiot 

Umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub zaleceniami Zamawiającego, 

2) bez zgody Zamawiającego Wykonawca wstrzyma na ponad 10 dni realizację 

Przedmiotu Umowy, 

3) chociażby jednorazowego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w 

sposób rażąco niedbały, w szczególności zawinionego narażenia na uszkodzenie lub 

uszkodzenie zabytku, rażąco niedbałego opakowania zabytku do transportu, prowadzenie 



prac badawczych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami i zasadami, 

4) stwierdzenia uzasadnionych wątpliwości co do terminowego spełnienia przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

skierowanych do wykonania usługi u Zamawiającego. 

2. 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 wykonawcy przysługuje jedynie prawo żądania 

wynagrodzenia naliczonego za wykonaną cześć prac. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez 

wskazania uzasadnionej przyczyny odmawia dokonania odbioru prac lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji prac w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie 

opuszczenia terenu badań. . 

5. Koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, której działania lub 

zaniechania były przyczyną odstąpienia. 

 

§ 11 

Zmiana umowy 

1 Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej i w 

okolicznościach określonych w niniejszym paragrafie, tj. w przypadku: 

a) działania siły wyższej rozumianej, jako zdarzenie nagłe o charakterze zewnętrznym, 

którego żadna ze Stron Umowy nie mogła przewidzieć i na które żadna ze Stron Umowy nie 

ma wpływu, lub innych okoliczności, których nie można było przewidzieć albo wystąpienia 

stanu wyższej konieczności; 

b) wystąpienia okoliczności związanych z sytuacją epidemiologiczną, które uniemożliwiają 

lub znacząco utrudniają realizację Przedmiotu Umowy; 

c) konieczności dokonania zmian w Przedmiocie Umowy wynikającą z okoliczności, których 

nie można było przewidzieć przed zawarciem Umowy; 

d) konieczności zapewnienia ochrony obiektów zabytkowych; 

g) zmiany przepisów prawa; 



h) decyzji Zamawiającego o zwiększeniu limitu roboczogodzin, w okolicznościach, o których 

mowa w §  8 ust 9 – 11 Umowy; 

i) zmian w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym polegających na zamianie jego 

elementów lub parametrów na elementy lub parametry o lepszych lub/i odpowiedniejszych 

cechach chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany wynagrodzenia albo terminu lub 

sposobu wykonania Przedmiotu Umowy;. 

j) konieczności dokonania zmiany podwykonawcy Przedmiotu Umowy z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy; 

k) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie części Przedmiotu 

Umowy staje się bezprzedmiotowe 

l) ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług, pod warunkiem wykazania przez 

Wykonawcę, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę 

Przedmiotu Umowy; 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust 1 Strony, jeżeli 

będzie to konieczne, doliczą niezbędny, możliwie najkrótszy czas do terminów wykonania 

poszczególnych części Przedmiotu Umowy, ewentualnie dokonają uzasadnionej zmiany 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia.  

3.W przypadku ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek zmiany treści Umowy, o której 

mowa w ust 1 każda ze Stron ma prawo wystąpić do drugiej z pisemnym wnioskiem o 

dokonanie zmiany Umowy. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust 3 zawiera w szczególności propozycję nowych 

postanowień Umowy i uzasadnienie konieczności dokonania jej zmiany.  

 

§ 12 

Prawo wypowiedzenia Umowy 

Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem z miesięcznego 

terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 13 

Oświadczenia Stron w zakresie ochrony danych osób fizycznych 

1. Zamawiający, 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", informuje, że: 

a) administratorem danych osobowych osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał Zamawiający w związku z zawarciem Umowy jest Zamek Królewski 

na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki z siedzibą w Krakowie: 31-001 Kraków, Wawel 5, NIP 

6750004459, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@wawelzamek.pl; 

b) dane osobowe, o których mowa w pkt a) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i 

realizacją Umowy; 

c) odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt a) będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1764 z 

póź. zm.); 

d) dane osobowe, o których mowa w pkt a) będą przechowywane przez cały czas 

trwania umowy; 

obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i realizacją Umowy 

e) w odniesieniu do danych osobowych, o których mowa w pkt a) decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

f) osoby  fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio  pozyskał Zamawiający  w 

związku    z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarciem 

Umowy posiadają: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich 

dotyczących; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; 

g) osobom fizycznym, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Zamawiający w 



związku z zawarciem Umowy nie przysługuje: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lube RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu realizacji Umowy. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie znajdują zastosowanie odpowiednie 

przepisy: Ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, 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), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1OOO) oraz wydane na tej podstawie przepisy od dnia ich 

wejścia w życie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji 

dotyczących Zamawiającego, które nabył w związku z realizacją niniejszej umowy, poza 

przypadkami wyraźnego przyzwolenia Zamawiającego lub sytuacji, gdy ujawnienie takich 

informacji następuje z mocy przepisów prawa. Obowiązek ten nie ustaje wskutek 

wypowiedzenia I odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania. 

3. Ewentualne spory strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu 

powszechnego z siedzibą właściwą dla Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym 

dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 


