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Dział III          WZÓR UMOWY 

 

 

Umowa Nr ARS / IN……/UM/2020 

zawarta w Płocku w dniu .................................... pomiędzy: 

Agencją Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, Pl. Stary Rynek 5 lok. 6 A, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044769, kapitał 

zakładowy 29 044 000,00 zł, NIP 7742388782, Regon 610993612, reprezentowaną przez Zarząd w 

składzie: 

Jacek Koziński – Prezes Zarządu 

Dariusz Jakubowski – Wiceprezes Zarządu, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

...................................................................... wpisanym do rejestru przedsiębiorców/ ewidencji 

*działalności gospodarczej pod nr .............................................. reprezentowanym 

przez:.............................................................adres 

zamieszkania………………………………pesel ………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści: 

 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie 

pn.: „Dostawa i montaż nowego, sztucznego, mobilnego lodowiska o wymiarach 23 m x 35 m” 

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, materiałami przetargowymi oraz z godnie z 

ofertą cenową z dnia …………. 2020 r. 

§ 2. Zakres 

1. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa Opis przedmiotu zamówienia, 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oferta Wykonawcy, stanowiąc jej integralną część.  

2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe zrealizowanie robót.  

3. Komplet materiałów, sprzętu i urządzeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania 

dostarcza Wykonawca, na własny koszt i własnym staraniem. 
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§ 3. Termin 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy – 10.12.2020 r..  

2. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić na piśmie gotowość dostawy, na co najmniej 5 dni przed 

przewidywanym terminem dostawy. 

3. Na zasadzie przewidzianej w art. 473 § 1 Kodeksy cywilnego Wykonawca przyjmuje na siebie 

odpowiedzialność za terminowe wykonanie umowy, nawet jeżeli nieterminowe wykonanie umowy 

byłoby następstwem okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi, w 

szczególności związanych z dostępnością na rynku urządzeń, materiałów lub części niezbędnych do 

wykonania umowy, warunkami rynkowymi, rzetelnością osób i podmiotów z których usług korzysta przy 

wykonaniu umowy, warunkami pogodowymi, czy okolicznościami organizacyjnymi (odpowiedzialność za 

opóźnienie). 

4. Jeżeli opóźnienie w odbiorze lodowiska w terminie wskazanym w ust. 1 przekroczy 7 dni, 

Zamawiający ma prawo, bez wezwania Wykonawcy do wykonania umowy, odstąpić od umowy w 

terminie kolejnych 7 dni. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy 

kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem 

nieważności, złożenia przez uprawnionego oświadczenia pisemnego. 

 

§ 4. Obowiązki Stron 

1. Obowiązki Wykonawcy: 

a) terminowe wykonanie zleconego zakresu dostawy i robót,  

b) wykonanie dostawy i robót zgodnie z przepisami prawa, z należytą starannością, 

c) przeprowadzenie szkolenia, 

d) spisanie protokołu odbioru i przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu 

e) demontaż lodowiska oraz jego transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (w 

promieniu ok 20 km); 

2. Obowiązki Zamawiającego: 

a) zapewnienie dostępu do mediów (energia elektryczna, woda),  

b) przygotowanie podłoża pod lodowisko, 

c) odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu,     

d) pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur wystawionych na podstawie odpowiednich 

dokumentów uzasadniających ich wartość. 
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§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

1.Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości …………................. 

(słownie: ….............................................................…) uwzględniające podatek od towarów i usług VAT. 

2.Wynagrodzenie powyższe jest ostateczne, uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie 

realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie prace, czynności i koszty, które są niezbędne 

do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploatacji. 

  

§ 6. Rozliczenia 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc 

kalendarzowy. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego. 

2. Termin realizacji faktur – 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawioną fakturę 

pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności w terminie 

wcześniejszym niż ustalony w ust. 2 umowy, Strony ustalają, że skonto będzie wynosiło równowartość 

oprocentowania w wysokości 5% w skali roku od należności z faktury za każdy dzień płatności 

dokonanej przed terminem określonym w ust. 2. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania 

zapłaty przed terminem będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej. 

4. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na konto wskazane 

przez Wykonawcę w fakturze, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

5.Zamawiający oświadcza, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej to 774-23-88-782. 

6.Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego 

otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ………………… 

7.Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8.Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, której faktura 

dotyczy.  

9.Faktury Wykonawca wystawia na: Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o., 09 – 400 Płock, 

Stary Rynek 5 lok. 6 A. 

10.W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentów wymaganych umową albo dokumentów o 

niewłaściwej treści, Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania jej płatności. Termin zapłaty 

takiej faktury będzie liczony od daty uzupełnienia stosownych braków. 

11.Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia, w wysokości i na warunkach określonych w niniejszej 

Umowie, wypełnia wszelkie ewentualne roszczenia majątkowe Wykonawcy względem Zamawiającego. 
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12.Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelności) przez Wykonawcę na osobę trzecią 

wymaga zgody Zamawiającego. 

 

§ 7. Czynności odbiorowe 

Najpóźniej przy odbiorze lodowiska Wykonawca zobowiązuje się doręczyć Zamawiającemu: 

1. Sporządzoną w języku polskim instrukcję użytkowania i konserwacji lodowiska – w dwóch 

egzemplarzach pisemnych i w dwóch egzemplarzach w formie elektronicznej; 

2. Książkę gwarancyjną w języku polskim. 

3. Wykonawca udziela na dostarczone lodowisko gwarancji w okresie ……… miesięcy. 

4. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady materiałowe oraz jakość wykonania pod warunkiem 

użytkowania lodowiska zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Termin gwarancji, o której mowa w ust. 3 rozpoczyna się w dniu odbioru lodowiska. 

6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć na swój koszt wady materiałowe oraz 

jakość wykonania zgłoszone przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca przystąpi do usunięcia wady lub poprawy jakości wykonania w ciągu 72 godzin od 

momentu otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o wadzie albo zgłoszenia o poprawie jakości 

wykonania zamówienia przez Zamawiającego i zobowiązany jest usunąć wadę lub poprawić jakość 

wykonania nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia. Do czasu wyznaczonego na 

przystąpienie do usunięcia wady lub poprawy jakości wykonania nie wlicza się dni ustawowo wolnych 

od pracy. 

8. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy przedłużyć terminy 

wskazane w ust. 7. 

 

§ 8. Sankcje za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za: 

1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu zamówienia 

brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

2) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

szczególności w przypadkach określonych w § 9, choć nie wyłącznie- w wysokości 20% kwoty brutto 

określonej w § 5 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

3. Limit kar umownych ze wszystkich tytułów wynosi 30% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej. 
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§ 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zapisy opcjonalne w zależności od formy wniesienia zabezpieczenia: 

I. Wersja: pieniądz 

1.Wykonawca, najpóźniej na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem prac związanych z montażem lodowiska, 

wnosi zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania Umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia 

brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy, tj. kwotę ….......................... zł w pieniądzu.  

2.Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 w przypadku 

wystąpienia wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody lub kary umownej, 

powstałych w czasie realizacji Umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w niewykorzystanej 

części w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 4.  

3.Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania kwoty ……….…… zł, stanowiącej 30% kwoty wskazanej w 

ust. 1 na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady obiektu, o ile Zamawiający nie 

wykorzystał uprzednio kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Podlega ono zwrotowi w 

niewykorzystanej części w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady obiektu. 

4.W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do realizacji roszczenia w 

wyznaczonym terminie nie krótszym jednak niż 14 dni, a po bezskutecznym jego upływie, Zamawiający będzie 

uprawniony wykorzystać kwotę zabezpieczenia na pokrycie roszczenia. 

II. Wersja: inne zabezpieczenia 

1.Wykonawca, najpóźniej w dacie podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania 

Umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1, tj. kwotę  …............................. 

zł w formie gwarancji/poręczenia  na kwotę …..................... z okresem ważności upływającym minimum w dniu 

….......................... roku. 

2.Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku wystąpienia wszelkich 

roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody lub kary umownej, powstałych w czasie 

realizacji Umowy.  

3.W przypadku gdy Strony wydłużą termin wykonania obiektu, Wykonawca będzie zobowiązany najpóźniej na 3 

dni przed upływem okresu ważności gwarancji/poręczenia, złożyć odpowiednią kwotę pieniężną lub przekazać 

Zamawiającemu gwarancję/poręczenie z okresem ważności wydłużonym w stosunku do terminu opisanego w 

ust. 1 o ilość dni wynikającą z wydłużenia terminu wykonania obiektu. W przeciwnym razie Zamawiający będzie 

uprawniony zatrzymać z wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia. 

4.Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego, chyba że zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji 

przysługujących mu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez Wykonawcę. 

5.Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady gwarancję/poręczenie, na kwotę 

stanowiącą 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem ważności od daty protokołu odbioru końcowego, do dnia, 

w którym upłynie okres rękojmi. Zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi 
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za wady obiektu, chyba że zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet 

realizacji przysługujących mu roszczeń. 

6.Wykonawca jest uprawniony wnieść jedną gwarancję/poręczenie, na zabezpieczenie roszczeń opisanych w 

ust. 1-5 z redukcją 70% kwoty zabezpieczenia po upływie 30 dni od daty protokołu odbioru końcowego robót. 

7.W przypadku gdy Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu gwarancji/poręczenia/odpowiedniej kwoty 

pieniężnej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 i ust. 5, Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać z 

wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego. 

 

§ 10. Rozwiązanie umowy 

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 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 może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Pzp 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 

1; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą 

na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że 

zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

 

§ 11. Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron w 

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 12. Dane osobowe 

1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz powierza 

przetwarzania danych osobowych swoich pracowników, współpracowników, klientów oraz danych 

osób przekazanych przez w/w osoby, niezbędnych do wykonania Umowy, na potrzeby księgowe, 
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rozliczeniowe, prowadzenia bazy danych spraw w ramach oprogramowania, itp. 

2. Jednocześnie Zamawiający, o ile będzie to niezbędne do wykonania Umowy, niniejszym powierza 

Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe zwykłe swoich pracowników i współpracowników, w 

szczególności na cele związane z wykonywaniem Umowy oraz kontaktu z Wykonawcą i 

wskazanymi przez niego podmiotami. 

3. Strony wskazują, iż mają pełną świadomość, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

wynika z samej natury stosunku prawnego między Stronami, a bez niej niemożliwym byłoby 

wykonywanie Umowy. Powierzenia, o których mowa powyżej, upoważniają Strony do 

przetwarzania danych osobowych wyłącznie w ramach wypełniania obowiązków wynikających z 

Umowy i nie mogą stanowić podstawy przetwarzania tych danych na jakikolwiek inny cel. 

4. Powierzenia zostają zawarte na okres trwania Umowy, co nie wyłącza prawa Stron do czasowego 

wstrzymania lub uchylenia powierzenia, w szczególności w przypadku zaistnienia incydentu z 

zakresu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. 

5. Dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, iż wstrzymanie, zawieszenie lub wypowiedzenie 

powierzenia do przetwarzania danych osobowych, może czasowo lub trwale uniemożliwić 

wykonywanie Umowy, za co Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, a co Wykonawca 

w pełni akceptuje i zrzeka się wszelkich roszczeń w tym zakresie wobec Zamawiającego w 

najszerszym dopuszczalnym przepisami prawa zakresie. 

6. Zamawiający informuje Wykonawcę, iż w zakresie danych osobowych przekazanych Wykonawcy 

do przetwarzania: 

• Zamawiający jest administratorem danych osobowych powierzonych przez Wykonawcę, tj. 

osób pełniących funkcję jego organów, pracowników, kontrahentów, klientów, petentów, itp., 

pod adresem: Agencja Rewitalizacji Starówki ARS sp. z o.o., pl. Stary Rynek 5 lok. 6 A, 09-

400 Płock; 

• Dane osobowe będą przetwarzane na cele związane z wykonaniem Umowy, w tym na 

potrzeby finansowo-księgowe, rozliczeniowe, analiz technicznych oraz tworzenia bazy 

danych, a również na cele prowadzonych spraw sądowych i pozasądowych; 

• Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a, b i c oraz, o ile 

okaże się to konieczne, art. 9 ust. 2 pkt b lub pkt c lub pkt d Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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); 

• Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę mogą zostać powierzone do przetwarzania 
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przez podmioty współpracujące z Zamawiającym, tacy jak audytorzy, rewidenci, księgowi, 

obsługa IT, podmioty udzielające/kontrolujące dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 

itp., którzy zostaną zobowiązani do ich przetwarzania zgodnie z przepisami RODO, a także 

wszelkim właściwym sądom i organom władzy publicznej oraz instytucjom finansowym i 

skarbowym, zgodnie ze zleconymi czynnościami przez Wykonawcę, a także obowiązkami 

wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na co jednocześnie 

Wykonawca wyraża zgodę; 

• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Umowy, a także w zakresie 

przechowywania dokumentacji oraz trwania praw i obowiązków Stron, wynikających z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

• Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego 

dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację osoby, 

której dane są przetwarzane, a także do przenoszenia danych (uzyskania 

usystematyzowanego zestawienia danych i przekazania ich innemu administratorowi), jak 

również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i wniesienia skargi do organu 

nadzoru; 

• Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym wykonania zobowiązań Umowy, a ich 

brak może trwale lub przejściowo uniemożliwić wykonanie Umowy. 

7. Wykonawca informuje Zamawiającego, iż w zakresie danych osobowych przekazanych do 

przetwarzania: 

• Wykonawca jest administratorem danych osobowych, pod adresem ul. ____________ ; 

• Dane osobowe będą przetwarzane na cele związane z wykonaniem Umowy, w tym na cele 

finansowo-księgowe, sprawozdawcze, audytowe, tworzenia bazy danych, bazy dokumentów 

itp.; 

• Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a, b i c oraz o ile 

okaże się to konieczne art. 9 ust. 2 pkt b lub pkt c lub pkt d RODO; 

• Dane przekazane przez Zamawiającego mogą zostać powierzone do przetwarzania przez 

podmioty współpracujące z Wykonawcą, takie jak podwykonawcy, audytorzy, rewidenci, 

księgowi, obsługa IT, itp., którzy zostaną zobowiązani do ich przetwarzania zgodnie z 

przepisami RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na co 

jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę, oraz organom administracji publicznej, sądom i 

innym instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 
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• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Umowy, a także w zakresie 

przechowywania dokumentacji oraz trwania praw i obowiązków Stron, wynikających z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

• Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy 

dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację osoby, 

której dane są przetwarzane, a także do przenoszenia danych (uzyskania 

usystematyzowanego zestawienia sowich danych i przekazania ich innemu administratorowi), 

jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i wniesienia skargi do organu 

nadzoru; 

• Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym wykonania zobowiązań Umowy, a ich 

brak może trwale lub przejściowo uniemożliwić wykonanie Umowy. 

8. Strony podejmą wszelkie niezbędne oraz obiektywnie możliwe do wykonania środki techniczne i 

organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych Stron, 

pracowników, klientów, kontrahentów i innych osób, których dane osobowe będą przetwarzać. 

9. W szczególności Strony zobowiązane są zapewnić niezbędne systemy bezpieczeństwa, wdrożyć i 

stosować procedury wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz sporządzić 

niezbędną dokumentację. 

10. Strony zobowiązane są także do nałożenia na podmioty, którym dane osobowe powierzą do 

dalszego przetwarzania, wszelkich zobowiązań wymaganych niniejszą Umową oraz przepisami 

prawa, w tym do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez te podmioty. 

11. Niezależnie od powyższego Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy przekazanych im 

do przetwarzania danych osobowych przez czas trwania niniejszej Umowy oraz po jej wygaśnięciu, 

z wyjątkami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności 

jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika bezpośrednio z przepisu prawa, wyroku sądowego lub 

decyzji administracyjnej albo w celu wykonania praw i roszczeń istniejących między Stronami.  

12. Strona, która przez swoje działanie lub zaniechanie dopuszcza bezprawnego ujawnienia danych 

objętych tajemnicą, zobowiązana będzie do naprawienia szkody na zasadach ogólnych do 

wysokości rzeczywistej szkody. 
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§ 13. Postanowienia końcowe 

1.Ewentualne spory powstałe na w związku z realizacją przedmiotu umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach o identycznej treści, po jednym dla każdej ze stron.. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


