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Załącznik nr 2 do zapytania 

znak DAZ.260.28.2021.1 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

 

projekt 

UMOWA 

nr …/2021 

 

dnia        ………….. 2021 r. roku, w Warszawie, pomiędzy: 

  

Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, adres: ul. ks. Ignacego Jana 

Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842), posiadającym NIP: 525-10-52-103 oraz REGON: 

010978710, , reprezentowanym przez: 

……………… działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu 8 lipca 2019 r. przez 

Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego: 

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

przy ulicy ............................................................, (kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy ......................................, ……… Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: ............................, REGON: ........................................, 

*w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: kapitał zakładowy …. zł 

*w przypadku spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej: kapitał zakładowy …. zł, wysokość 

opłaconego kapitału zakładowego: ….. zł, 

 

* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 

....................................................................(imię i nazwisko),……..…………….PESEL 

……………………………………...prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą 

......................................., w ……………………………………………..(adres do korespondencji 

wpisany do CEIDG, kod pocztowy, miejscowość) , NIP: ..........................., REGON ………………..,  

 

reprezentowanej przez ……………………,  

 

na podstawie  

odpisu aktualnego z KRS/wyciągu z CEIDG/ z dnia [x]/, pełnomocnictwa, który/e stanowi/ą Załącznik 

nr 1 do Umowy 

 

 

 

zwaną w dalszej części „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi dalej również ,,Stronami”, a każdy z osobna ,,Stroną”, 

 

w wyniku postępowania, przeprowadzonego pod numerem DAZ.260……2021, na wybór Wykonawcy 

usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej aranżacji 7 wybranych pomieszczeń 

mieszczących się w budynku Biura Zamawiającego o łącznej powierzchni 222,465 m2 (dalej 

„dokumentacja projektowa”) oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prac aranżacyjnych 

prowadzonych na podstawie ww. dokumentacji projektowej,  

została zawarta niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, o następującej treści: 
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§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową aranżacji 

7 wybranych pomieszczeń o łącznej powierzchni    m2 mieszczących się w budynku Biura 

Zamawiającego przy ul. ks. I. J. Skorupki 4 w Warszawie oraz zobowiązuje się świadczyć inne usługi 

określone w Umowie, zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy oraz ofercie 

Wykonawcy z dnia … ………… 2021 r. stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy. Szczegółowy zakres 

dokumentacji projektowej określa ust. 4 pkt 1. 

2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprawowanie nadzoru autorskiego 

w trakcie prac aranżacyjnych prowadzonych na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej, zwanych dalej „pracami aranżacyjnymi”.  

3. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany do nadzorowania 

realizacji prac aranżacyjnych w taki sposób, aby wynik końcowy był zgodny z dokumentacją 

projektową, przygotowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego, 

w szczególności w zakresie rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych. Wykonawca 

zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w toku realizacji prac 

aranżacyjnych, przyjazdu na miejsce prac aranżacyjnych na wezwanie Zamawiającego, współpracy 

z podmiotem realizującym prace aranżacyjne, uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej 

oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w dokumentacji projektowej. Dodatkowo, w ramach sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca 

zobowiązuje się do udziału w spotkaniach i naradach technicznych organizowanych przez 

Zamawiającego oraz udziału w odbiorach poszczególnych etapów prac aranżacyjnych. 

4. Na przedmiot Umowy składają się ponadto: 

1) wykonanie prac projektowych, w tym: 

a) inwentaryzacji stanu istniejącego pomieszczeń, 

b) opracowanie rzutów z góry lokali, widoków elewacji ścian aranżowanych pomieszczeń wraz 

z opisem elementów składowych,  

c) opracowanie specyfikacji z doborem materiałów wykończeniowych modeli i kolorystyki, 

takich jak np.: tkaniny, tapety, dywany, oprawy oświetleniowe, wystrój okien, dekoracja ścian; 

d) przedstawienie nie mniej niż 5 propozycji w zakresie umeblowania gabinetowego do wyboru 

przez Zamawiającego na podstawie katalogów, 

e) opracowanie specyfikacji mebli bez używania znaków towarowych w celu umożliwienia 

Zamawiającemu zakupu zgodnie z przepisami ustawy PZP, 

f) opracowanie kosztorysu umeblowania zgodnie ze specyfikacją, o której mowa w lit. e, 

g) opracowanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim dla prac, o których mowa w 

lit. c, 

h) przedstawienie nie mniej niż 2 propozycji w zakresie wystroju pomieszczeń w rośliny zielone, 

i) wykonanie wizualizacji w modelu 3D dla wybranego wariantu aranżacji i umeblowania dla 

każdego z pomieszczeń; 

2) wsparcie Zamawiającego w zakresie opracowywania odpowiedzi na pytania Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia na sprzedaż i dostawę umeblowania; 

3) nadzór autorski w trakcie prowadzenia prac aranżacyjnych, w tym udział w spotkaniach 

koordynacyjnych; 

4) udział w odbiorach po wykonaniu prac aranżacyjnych. 

5. Rozwiązania projektowe będą na bieżąco konsultowane i uzgadniane z Zamawiającym. 

6. Zamawiający ma prawo zgłaszania uwag i propozycji zmian do przedstawianych przez Wykonawcę 

projektów dokumentacji projektowej, a Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi i zmiany 

zgłaszane przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących 

kwestii związanych z opracowaną dokumentacją projektową. 

 

 

§ 2 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej realizacji 

przedmiotu Umowy, ścisłej współpracy z Wykonawcą oraz dostarczenia Wykonawcy wszelkich 

posiadanych informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, o ile nie są 

one informacjami chronionymi na podstawie wewnętrznych aktów prawnych Zamawiającego lub 
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przepisów powszechnie obowiązujących. Proces wzajemnego informowania będzie przez Strony 

realizowany na piśmie, chyba że Strony zdecydują inaczej. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i kwalifikacje do 

wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac projektowych z 

należytą starannością oraz zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, 

z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz obowiązujących w tym 

zakresie przepisów prawa oraz norm i rysunków normatywów. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zaplecze techniczne i osobowe niezbędne do 

wykonania przedmiotu Umowy oraz potwierdza brak przeszkód do pełnego, sprawnego i 

terminowego zrealizowania prac projektowych. Wykonawca jest obowiązany zapewnić udział w 

opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane do 

projektowania odpowiedniej specjalności. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się ze stanem budynku Zamawiającego mieszczącego się przy 

ul. ks. I. J. Skorupki 4 w Warszawie i dokonał oględzin pozwalających – mając na względzie  

posiadaną wiedzę i doświadczenie – na określenie zakresu koniecznych prac i uwzględnił je 

w przedstawionej Ofercie z dnia ……… 2021 r., stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w 

związku z wykonywaniem postanowień Umowy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji 

prawnie chronionych. W tym celu każda osoba występująca w imieniu Wykonawcy, biorąca udział 

w pracach projektowych, będzie zobowiązana do podpisania zobowiązania o zachowaniu 

poufności informacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy. 

6. Cała dokumentacja techniczna otrzymana przez Wykonawcę, jest poufna. Wykonawca bierze na 

siebie pełną odpowiedzialność za dochowanie poufności i zobowiązuje się nie udostępniać stronom 

trzecim otrzymanych od Zamawiającego informacji i dokumentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania wszystkich osób zaangażowanych po 

swojej stronie przy realizacji przedmiotu Umowy, w tym za powstałe szkody, a także za ujawnienie 

jakiejkolwiek informacji, uzyskanej podczas wykonywania prac projektowych, które naraziło lub 

mogło narazić Zamawiającego na szkodę. 

 

§ 3 

1. Przedmiot Umowy w zakresie dokumentacji projektowej o której mowa w § 1 ust. 1 oraz w §1 ust. 

4 pkt 1 zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r. 

2. Obowiązki w zakresie nadzoru autorskiego będą wykonywane do dnia 31 grudnia 2021 r. 

począwszy od daty rozpoczęcia realizacji prac aranżacyjnych, przy czym wskazany termin jest 

terminem szacunkowym i zależy od faktycznego okresu realizacji tych prac i może ulec wydłużeniu 

w zależności od potrzeb.   

3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego informowania osób upoważnionych  

do kontaktów ze strony Zamawiającego przy realizacji Umowy o pojawiających się zagrożeniach 

dla poprawnej i terminowej realizacji przedmiotu Umowy.  

 

§ 4 

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości dostarczenia dokumentacji 

projektowej, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. 

2. W uzgodnionych przez Strony terminach Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (do siedziby 

Zamawiającego) dokumentację projektową w 2 egzemplarzach obejmującą: 

1) inwentaryzację stanu istniejącego pomieszczeń, 

2) rzuty z góry lokali, widoków elewacji ścian aranżowanych pomieszczeń wraz z opisem 

elementów składowych,  

3) specyfikację z doborem materiałów wykończeniowych modeli i kolorystyki takich jak np.: 

tkaniny, tapety, dywany, oprawy oświetleniowe, wystrój okien, dekoracja ścian; 
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4) specyfikację mebli bez oznaczonych znaków towarowych w celu umożliwienia 

Zamawiającemu zakupu zgodnie z przepisami ustawy PZP, 

5) kosztorys umeblowania zgodnie ze specyfikacją, o której mowa w lit. e, 

6) przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskimi dla prac, o których mowa w pkt 3, 

7) propozycję w zakresie wystroju pomieszczeń w rośliny zielone, 

8) wizualizację w modelu 3D dla wybranego wariantu aranżacji i umeblowania dla każdego z 

pomieszczeń; 

3. Dodatkowe egzemplarze dokumentacji projektowej Wykonawca wykona na żądanie Zamawiającego 

za dodatkową opłatą. 

4. Całość dokumentacji projektowej, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1,  zostanie 

dostarczona także w wersji elektronicznej, przy czym pliki będą obsługiwane przez ogólnodostępne 

programy.  

5. Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie podpisanego przez obie Strony bez zastrzeżeń 

protokołu zdawczo-odbiorczego prac, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Umowy. Zamawiający 

w terminie 7 dni od dnia przekazania dokumentacji projektowej zapozna się z jej treścią i podpisze 

protokół zdawczo-odbiorczy lub zgłosi zastrzeżenia. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń w protokole zdawczo-odbiorczym prac 

projektowych, Wykonawca usunie je nie później niż w terminie 7 dni roboczych, bez osobnego 

wynagrodzenia z tego tytułu. 

7. Dla celów Umowy przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

§ 5 

1. Przez okres 9 miesięcy od dnia podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-

odbiorczego prac projektowych, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne 

i prawne dokumentacji projektowej lub jej części zmniejszające jej wartość lub użyteczność, 

a w szczególności odpowiada za rozwiązania projektowe niezgodne ze stanem faktycznym lub 

parametrami ustalonymi w normach. 

2. Jeżeli otrzymana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa lub jej część ma wady lub braki 

może on według swojego uznania: 

1) wezwać Wykonawcę, aby w terminie 21 dni usunął stwierdzoną wadę/brak na swój koszt - bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów; 

2) odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jeżeli stwierdzona wada/brak 

jest niemożliwy do usunięcia w terminie krótszym niż 14 dni lub jeżeli uniemożliwia realizację 

prac aranżacyjnych. 

 

§ 6 

1. Dokumentacja projektowa podlega ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.  

2. Z dniem odbioru dokumentacji projektowej lub jej części Zamawiający nabywa autorskie prawa 

majątkowe do dokumentacji projektowej lub jej części na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 

oraz własność egzemplarzy, na których dokumentacja została utrwalona. Jednocześnie Wykonawca 

składa oświadczenie, że przysługują mu pełne prawa autorskie do dokumentacji projektowej oraz 

że dokumentacja projektowa nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

3. W ramach nabytych autorskich praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody 

Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń 

czasowych, terytorialnych i ilościowych: 

1) użytkować dokumentację projektową na własny użytek, w tym w szczególności przekazywać 

dokumentację projektową lub dowolną jej część, także kopie: 

a) innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań projektowych, 

b) innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania prac aranżacyjnych, 

c) stronom trzecim biorącym udział w pracach aranżacyjnych; 

2) wykorzystywać dokumentację projektową lub jej dowolną część do prezentacji; 
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3) wprowadzać dokumentację projektową lub jej część do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

stanowisk komputerowych; 

4) zwielokrotniać dokumentację projektową lub jej część dowolną techniką. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania praw zależnych, w szczególności 

poprzez swobodne dokonywanie zmian i sporządzanie opracowań oraz swobodne korzystanie 

i rozporządzanie tak powstałymi utworami. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w Umowie obejmuje również wynagrodzenie za 

przeniesienie na Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich do dokumentacji 

projektowej na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz udzielenie zezwolenia, 

o którym mowa w ust. 4.   

 

§ 7 

1. Strony zgodnie ustaliły, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu 

Umowy, w tym za sprawowanie nadzoru autorskiego oraz przeniesienie na Zamawiającego 

autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji 

wskazanych w § 6 ust. 3 wyniesie łącznie ……….. zł brutto (słownie: ……………………….. zł 

brutto). 

2. Łączne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy z 

tytułu realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do 

Zamawiającego, w szczególności: zwrot kosztów transportu, podróży czy jakichkolwiek innych, 

dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy. 

 

§ 8 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 zostanie zapłacone Wykonawcy w dwóch transzach, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za: 

1) wykonaną dokumentacje projektową – w kwocie ………… zł brutto; 

2) wykonanie nadzoru autorskiego – w kwocie …………. zł brutto.  

2. Każdorazowo podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń 

protokół zdawczo-odbiorczy prac według wzoru stanowiącego załącznik nr 5. 

3. Za datę realizacji płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 5% (pięć procent) łącznej kwoty 

wynagrodzenia wskazanej w § 7 ust. 1; 

2) za przekroczenie określonego w § 3 ust. 1 terminu wykonania prac projektowych – w wysokości 

0,2% (dwie dziesiąte procenta) łącznej kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 7 ust. 1, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia; 

3) za przekroczenie określonego w § 4 ust. 6 terminu usunięcia zastrzeżeń zgłoszonych przez 

Zamawiającego w protokole zdawczo-odbiorczym prac projektowych – w wysokości 0,2% (dwie 

dziesiąte procenta) łącznej kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia. 

2. W innych, niż określone w ust. 1, przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% (dwa procent) łącznej kwoty 

wynagrodzenia, wskazanej w § 7 ust. 1, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy. 

3. Kary umowne przewidziane w ust. 1-2 obowiązują niezależnie od siebie. 

4. Strony ustalają termin zapłaty kary umownej nie dłuższy niż 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy 

przez Zamawiającego do jej zapłaty. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych w przypadku, gdy 

szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przekroczy wartość 

zastrzeżonych kar umownych. 
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§ 10 

1. Wykonawca - bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego - nie może przekazać w całości lub 

w części praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz jakichkolwiek osób trzecich ani 

powierzyć im wykonania prac projektowych w jakimkolwiek zakresie.  

2. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podmiotu, któremu przekazał, za zgodą 

Zamawiającego, wykonanie obowiązków wynikających z Umowy jak za swoje własne działania i 

zaniechania. 

 

§ 11 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy: 

1) w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia, gdy opóźnienie Wykonawcy w zakończeniu 

realizacji prac projektowych przekroczy 20 dni; 

2) w innym przypadku nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w terminie 10 dni 

kalendarzowych po bezskutecznym upływie udzielonego przez Zamawiającego dodatkowego, 

7 dniowego terminu na należyte wykonanie Umowy. Termin rozpoczyna bieg z chwilą 

doręczenia Wykonawcy wezwania do należytego wykonania Umowy na piśmie, faxem lub 

pocztą elektroniczną. 

2. Odstąpienie od Umowy  następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy. 

Oświadczenie może być złożone bezpośrednio w siedzibie Wykonawcy bądź przesłane listem 

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  

3. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie powoduje utraty przez Zamawiającego prawa do 

kar umownych należnych na podstawie Umowy czy żądania odszkodowania za nienależyte 

wykonanie Umowy. 

 

§ 12 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron, z zastrzeżeniem §15 ust. 3. 

 

§ 13 

1. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią, z roszczeniami  

w zakresie  naruszenia jej praw związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w razie 

uzyskania przez Zamawiającego informacji o istnieniu innych wad prawnych, Wykonawca zwolni 

Zamawiającego z odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad prawnych w zakresie 

wynikającym z realizacji przedmiotu Umowy i przejmie na siebie wszelkie zobowiązania z tego 

tytułu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę 

o wystąpieniu osoby trzeciej. 

 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny i ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. 

 

§ 15 

1. Osobami upoważnionymi do kontaktu przy realizacji Umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: ……….., adres email: ………………  tel.: +48 ………………..; 

2) ze strony Wykonawcy: ………………, adres email…………….. tel.: +48 ………………... 

2. Osoby wskazane do kontaktów ze strony Zamawiającego przy realizacji Umowy nie są 

upoważnione do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe. 

3. ..Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany osób i danych, wymienionych w ust. 1 bez potrzeby 

uzyskania zgody drugiej Strony. Strona zmieniająca powiadomi niezwłocznie drugą Stronę o 

mailto:tomasz.krupa@bfg.pl
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zmianie osoby w formie pisemnej, co nie będzie traktowane jako zmiana Umowy i nie będzie 

wymagało sporządzania aneksu do Umowy 

 

 

§ 16 

Strony oświadczają, że każda z nich jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do 

reprezentowania drugiej Strony, które podpisały Umowę, oraz osób wskazanych przez drugą Stronę 

jako osoby uprawnione do współpracy w zakresie realizacji Umowy i każda, we własnym zakresie, 

będzie stosować przy przetwarzaniu tych danych osobowych przepisy 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 4.5.2016, str.1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2).  

 

§ 17 

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 18 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

§ 19 

Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

1. Załącznik nr 1 odpis KRS/wydruk CEiIDG/pełnomocnictwo 

2. Załącznik nr 2 Zapytanie ofertowe  

3. Załącznik nr 3  Oferta Wykonawcy z dnia …….. 2021 r.  

4. Załącznik nr 4 Wzór zobowiązania o zachowaniu poufności 

5. Załącznik nr 5 Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego prac  

 

 

Wykonawca:      Zamawiający: 

 

 

 

………………………………..     …………………………………… 

 


