
 

 

 

 

Projektowane postanowienia umowy 

 

UMOWA NR ................... 

z dnia .............. 2021 r. 

 

zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych pomiędzy: 

Gmina Siemianowice Śląskie 

ul. Jana Pawła II 10 

41-100 Siemianowice Śląskie 

NIP: 643-100-44-77 

Regon: 276255453 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" 

ul. Park Pszczelnik 3 

41-100 Siemianowice Śląskie 

którą reprezentuje: 

………………………………….. - …………………………. 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a:  

.................................................. 

......................................................... 

........-..........   ................................... 

NIP: ................................................. 

Regon: ............................................. 

 

Wpis do ......................................................... 

które reprezentuje/ą: 

..................................... - …........................… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi tryb podstawowy bez możliwości 

negocjacji, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej 

„ustawą” lub „Pzp”. 

 

§1 Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą maszyn do utrzymania zieleni miejskiej 

na potrzeby MOSiR „Pszczelnik” – zakup kosiarki bijakowej marki: ….......... model: ….......,  

nr seryjny:................. zwanej w dalszej części umowy kosiarką. 

2. Wykonawca oświadcza, że kosiarka jest bezwypadkowa, bez żadnych uszkodzeń 

mechanicznych, nie posiada usterek technicznych czy jakichkolwiek wad fizycznych, które 
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uniemożliwiałyby jej używanie zgodnie z przeznaczeniem. 

3. Wykonawca oświadcza, że kosiarka stanowiąca przedmiot umowy wolna jest od 

jakichkolwiek wad prawnych, nie jest obciążona prawami osób trzecich, nie toczy się żadne 

postępowanie, którego przedmiotem jest ta kosiarka, a także nie jest ona przedmiotem 

zabezpieczenia. 

4. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół odbioru 

podpisany przez obie strony umowy. 

 

§2 Obowiązki Stron 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz przy uwzględnieniu 

wymogu najwyższej staranności, na warunkach niniejszej umowy, zgodnie z szczegółowym 

opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą, stanowiącymi integralną część umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym, 

posiada niezbędną wiedzę i potencjał do wykonania zadania stanowiącego przedmiot 

umowy oraz posiada środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy ponosi Wykonawca 

w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu kosiarki, ponosi 

koszty transportu, oraz udziela gwarancji i rękojmi od dnia protokolarnego odbioru kosiarki 

(bez uwag). 

 

§3 Miejsce i termin realizacji umowy 

 

1. Wykonawca na własny koszt dostarczy kosiarkę do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się 

w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia 18 E w terminie 14 dni od dnia podpisania 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi kosiarki oraz 

specyfikację techniczną wraz z kartą gwarancyjną. 

3. Odbiór kosiarki oraz dokumentacji wymienionej w § 3 ust. 2 umowy stwierdzony będzie 

protokołem odbioru podpisanym przez obie strony umowy. 

4. Za wykonanie umowy w zakresie ust. 1 uznaje się odebranie przez Zamawiającego 

przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru bez uwag. 

5. Własność kosiarki przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru bez uwag. 

6. Zamawiający odmówi podpisania dokonania odbioru przedmiotu umowy i podpisania 

protokołu odbioru w szczególności w sytuacji gdy przedmiot umowy nie będzie odpowiadał 

wymaganiom określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, umowie bądź 

ofercie lub Wykonawca nie dostarczy dokumentów wymienionych w § 3 ust. 2 umowy. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 6 umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany w terminie do 7 dni licząc od dnia odmowy, do usunięcia wad, usterek lub 

innych uchybień przedmiotu umowy, tak aby odpowiadał wymaganiom określonym 

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, umowie oraz ofercie. 

8. W przypadku o którym mowa w ust. 7 umowy obowiązek zabezpieczenia przedmiotu 



umowy oraz wynikające z tego tytułu koszty (np. transport) do dnia jego odbioru przez 

Zamawiającego obciąża Wykonawcę.  

 

§4 Wynagrodzenie i terminy płatności 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot niniejszej umowy ustala się na wynikającą 

z oferty kwotę: 

 brutto (w tym obowiązujący podatek VAT) …..................zł  

 (słownie – …............................................./100) 

 netto …................................................................................zł 

 (słownie – …............................................./100) 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 umowy zawiera całkowity koszt zakupu przez 

Zamawiającego kosiarki, obejmujący wszystkie koszty związane z realizacją umowy 

niezbędne do jej wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków 

a w szczególności: 

a) koszt zakupu kosiarki, 

b) koszty udzielanej gwarancji i rękojmi, 

c) koszty transportu, 

d) pozostałe koszty w tym wynikające z § 3 ust.8 umowy, które są niezbędne do prawidłowego 

wykonania zamówienia. 

3. Podstawą realizacji płatności stanowić  będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT, 

która zostanie wystawiona po uprzednim odbiorze przez Zamawiającego  przedmiotu 

umowy i podpisaniu ze strony Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na wskazany przez Wykonawcę  rachunek 

bankowy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego poprawnie 

wystawionej faktury VAT. 

5. Dla wzajemnych rozliczeń strony oświadczają: 

 Zamawiający jest płatnikiem VAT o nr identyfikacji podatkowej NIP: 643-100-44-77, 

 Wykonawca jest płatnikiem VAT o nr identyfikacji podatkowej NIP: ......................... 

6. Fakturę VAT Wykonawca wystawi zgodnie z poniższymi danymi: 

 NABYWCA: 

 Gmina Siemianowice Śląskie 

 ul. Jana Pawła II 10 

 41-100 Siemianowice Śląskie 

 NIP: 634-100-44-77 

 ODBIORCA: 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "PSZCZELNIK" 

 ul. Park Pszczelnik 3 

 41-100 Siemianowice Śląskie 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Zamawiający określa, iż w przypadku, gdy płatność za wykonanie przedmiotu umowy 

objęta jest mechanizmem podzielonej płatności (split payment) nastąpi zgodnie 

z poniższymi warunkami: 

a) Wykonawca oświadcza, iż: .........................................................………... jest rachunkiem 



rozliczeniowym   do prowadzonej działalności gospodarczej wykonawcy, do którego 

prowadzony jest rachunek VAT, o którym mowa w art. 62 a ust.1 ustawy Prawo bankowe, 

b) wynagrodzenie zostanie uiszczone na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy wskazany 

w punkcie a) powyżej, 

c) Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze VAT wyrazów „mechanizm 

podzielonej płatności" oraz podania informacji o numerze rachunku, o którym mowa 

punkcie a) powyżej, 

d) w przypadku gdy Wykonawca przedłoży nieprawidłowo wystawioną Fakturę VAT 

Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z płatnościami wszelkich należności do 

momentu przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT lub jej 

skorygowania. W takim wypadku Wykonawca obowiązany jest skorygować termin płatności 

błędnie wystawionej faktury, a Zamawiający zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności 

z tytułu powstałego opóźnienia w płatności wynagrodzenia. 

 

§5 Warunki gwarancji 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji i rękojmi na okres 

......... miesięcy. 

2. Gwarancja i rękojmia nieobejmuje usterek bądź awarii wynikających z niewłaściwego 

użytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

3. Okres gwarancji i rękojmi zaczyna biec w dniu dokonania odbioru przedmiotu umowy bez 

uwag. 

4. Okres gwarancji i rękojmi na naprawioną część przedłuża się odpowiednio o czas trwania 

naprawy. 

5. Wykonawca  w okresie gwarancji i rękojmi, będzie wykonywał bezpłatne badania 

serwisowe przedmiotu umowy na wniosek Zamawiającego. 

6. Upływ gwarancji i rękojmi nie zwalnia Wykonawcy od wykonania obowiązków z tytułu 

gwarancji i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi go o wadzie w okresie trwania gwarancji 

i rękojmi. 

7. Zgłoszenie wady objętej gwarancją i rękojmią, będą przyjmowane przez Wykonawcę 

telefonicznie pod numerem telefonu ............... lub pocztą elektroniczną na adres e-mail 

...................... w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. 

Każde zgłoszenie będzie obligatoryjnie zawierało imię i nazwisko oraz stanowisko osoby 

dokonującej zgłoszenia, a także opis problemu. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania do Zamawiającego pisemnej 

informacji o zmianie danych adresowych Wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia 

przez Wykonawcę, Zamawiającego o zmianie danych adresowych zawartych w umowie, 

wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającą zgodnie z posiadanymi przez niego 

danymi strony uznają za skutecznie doręczoną. 

9. Zgłoszenia dotyczące gwarancji i rękojmi, Wykonawca będzie realizował w terminie do 

14 dni, liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, wyłączając święta i dni 

ustawowo wolne od pracy. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy w terminie do 14 dni 

od dnia zgłoszenia, Wykonawca w czasie 7 dni od zgłoszenia przedstawi Zamawiającemu do 



akceptacji rzeczywisty termin wykonania naprawy. 

11. W przypadku, gdy wada jest nieusuwalna Wykonawca w terminie przewidzianym dla 

naprawy gwarancyjnej lub rękojmi, wymieni rzecz wadliwą (tj. w zależności od potrzeb 

określoną rzecz, część lub zespół/podzespół) na nową wolną od wad. W takim przypadku 

okres gwarancji/rękojmi wskazany w ust. 1 na nową rzecz biegnie na nowo od dnia 

dostarczenia tej rzeczy Zamawiającemu. 

12. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi oraz rękojmią, w tym koszty 

transportu w obie strony ponosi Wykonawca. 

 

§6 Kary umowne  

 

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w przypadku: 

a) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę skutkującego 

odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązaniem w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, 

b) niedotrzymania terminu wykonania umowy określonego w § 3 ust.1 w wysokości 

2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy – za każdy dzień zwłoki, liczony 

od dnia następnego, w którym umowa miała być zrealizowana do dnia prawidłowego 

wykonania umowy, przez co rozumie się podpisanie przez Zamawiającego protokołu 

odbioru kosiarki bez uwag, 

c) zwłoki w wykonaniu napraw gwarancyjnych lub rękojmi w wysokości 1% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 ust.1 umowy – za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego, 

w którym naprawa miała być zrealizowana, do dnia jej wykonania. 

2. Kary umowne są naliczane niezależne od siebie i kumulują się. 

3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z należności przysługujących 

Wykonawcy. 

4. Naliczona kara umowna podlegać będzie potrąceniu z faktury VAT na podstawie noty 

obciążeniowej lub Wykonawca zapłaci ją w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 

5. Prawo do naliczenia kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego 

wykonania przedmiotu umowy. 

6. W przypadku, gdy zastrzeżona kara umowna nie pokryje całkowicie szkód spowodowanych 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach 

ogólnych Kodeksu cywilnego. 

7. Okoliczność odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania nie ma 

wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych i odszkodowania przewyższającego te 

kary. 

8. Łączna kara umowna naliczona Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia 

umownego brutto. 

 

 

 

 

§7 Zmiany treści umowy 



 

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, tylko 

na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj.: 

 2.1. W odniesieniu do zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia podwykonawcy w trakcie 

realizacji zamówienia: 

 a) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, 

zrezygnować z podwykonawcy, wprowadzić podwykonawcę, bądź zmodyfikować 

zakres usług wykonywanych w ramach podwykonawstwa w odniesieniu do treści 

oferty.  

 2.2. W odniesieniu do warunków przetwarzania danych osobowych na podstawie 

niniejszej umowy w przypadku wystąpienia konieczności przekazania danych 

osobowych w związku z realizacją umowy lub w przypadku zmiany, wprowadzenia 

przepisów prawnych dot. ochrony danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż zmiana 

warunków przetwarzania danych osobowych nastąpi w ramach dotychczasowego 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

 3. Wszystkie wymienione warunki stanowią jedynie katalog warunków umożliwiających 

zmianę postanowień niniejszej umowy i nie stanowią jednocześnie zobowiązania Stron do 

wyrażenia zgody na taką zmianę. 

 4. Zmiany treści umowy mogą zostać wprowadzone pod warunkiem przedłożenia przez jedną 

ze stron pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany oraz wyrażenia 

zgody przez drugą ze stron na tę zmianę. 

 5. Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (danych 

teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego) - zmiana ta następuje poprzez pisemne 

zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

 

§8 Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy: 

a)  w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się ponad 14 dni z dostarczeniem przedmiotu 

umowy określonego w § 1 umowy do siedziby Zamawiającego w stosunku do terminu 

wynikającego z § 3 ust.1 umowy, 

b) stwierdzenia istotnych uchybień w zakresie terminowości świadczenia napraw 

gwarancyjnych i rękojmi, których dopuścił się Wykonawca, po dwukrotnym naliczeniu 

mu z tego tytułu kary umownej przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach wymienionych w § 8 ust. 1 umowy 

w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających skorzystanie przez 

Zamawiającego z prawa odstąpienia. Odstąpienie od Umowy powinno mieć formę 

pisemną, pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. 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 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 



należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia umowy w innych przypadkach określonych 

w przepisach prawa w szczególności w Kodeksie Cywilnym. 

5. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i bez jej 

wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy. 

6. Za rażące naruszenie warunków umowy uważa się w szczególności: 

a) zaprzestanie prowadzenia działalności przez Wykonawcę, wszczęcie wobec Wykonawcy 

postępowania likwidacyjnego, upadłościowego bądź naprawczego, bądź zostanie złożony 

wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy, 

b) zajęcie majątku Wykonawcy uniemożliwiającego mu realizację niniejszej umowy. 

 

§ 9 Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy własnymi siłami z tym, że Zamawiający 

dopuszcza możliwość jej realizacji przy udziale podwykonawców po uprzednim pisemnym 

zgłoszeniu takiego faktu i uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców Wykonawca: 

a) będzie ponosił odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za działania lub 

 zaniechania własne, 

b) otrzyma wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 po uprzednim przedstawieniu 

pisemnego oświadczenia podwykonawcy o rozliczeniu z tytułu zawartej umowy 

w zakresie świadczenia usług objętych przedmiotem umowy, 

c) zleci Podwykonawcy ............................................................ z siedzibą w ........................... 

przy ulicy........................ posiadającemu NIP:........................ część zamówienia polegającą 

na ....................................................................... która będzie ...................% całego 

zamówienia. 

 

§ 10 Zobowiązania i odpowiedzialność Wykonawcy 

 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za terminowe i bezpieczne wykonanie 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez osoby trzecie, zaistniałe przy realizacji 

umowy. 

3. Jeżeli osoba trzecia wystąpi wobec Zamawiającego z roszczeniem opartym na zarzucie, iż 

korzystanie z kosiarki stanowiącej przedmiot umowy narusza jej prawa, Zamawiający 

niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. W przypadku skierowania jakiekolwiek 

roszczeń osób trzecich przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić 

do toczących postępowań i pokryć wszelkie powstałe z tego tytułu koszty. 

W szczególności, w przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu, powództwa z tytułu 

naruszenia praw do kosiarki, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony 

pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie 

pozwanej oraz pokryje wszelkie z tym związane koszty oraz odszkodowania, w tym 

potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu koszty obsługi prawnej zasądzone od 

Zamawiającego.  



 

§11 Nadzór nad realizacją umowy  

 

1. Przedstawicielami Zamawiającego nadzorującymi przezmiot umowy są: 

a) Michał Neumann 

 tel.: (32) 220-43-52 wew. 27; kom: +48 664-748-267  

 e-mail: m_neumann@mosir.siemianowice.pl 

b) Władysław Sakowski 

 tel.: (32) 220-43-52 wew. 27; kom: +48 535-000-975 

 e-mail: w_sakowski@mosir.siemianowice.pl 

c) Michał Woźniak 

 tel.: (32) 220-43-52 wew. 27; kom: +48 664-748-269 

 e-mail: m_wozniak@mosir.siemianowice.pl 

 oraz inne osoby wyznaczone przez Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie pisemnie 

 powiadomiony przez Zamawiającego. 

2. Ze strony Wykonawcy osobami nadzorującymi prace są: 

a) (Imię, Nazwisko)................................... 

tel.: ............... kom: ..................  

e-mail: ................................... 

 Zmiana osób nadzorujących prace ze strony Wykonawcy oraz danych kontaktowych 

 wymaga pisemnego zgłoszenia do Zamawiającego. 

 

§12 Postanowienia końcowe 

 

1. Tekst niniejszej umowy i załączników do niej stanowi integralną całość, której wszelkie 

zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony oświadczają, iż zapoznały się z treścią Umowy i akceptują ją bez zastrzeżeń.  

3. Spory z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającej. 

4. W razie jakichkolwiek sporów lub nieporozumień powstałych między Stronami w związku 

z postanowieniami niniejszej umowy, Strony powinny dążyć do ugodowego ich rozwiązania 

poprzez negocjacje. Jeżeli jakikolwiek spór lub nieporozumienie powstałe pomiędzy 

Stronami na tle Umowy nie będzie możliwe do rozwiązania w powyższy sposób, sądem 

właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie sąd siedziby Zamawiającego.  

5. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. 

6. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są albo staną się nieważne albo nieskuteczne,              

lub Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych 

postanowień Umowy. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako 

wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli tylko będzie to 

prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony 

ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie, pod warunkiem, że 

całość Umowy bez nieważnych albo nieskutecznych postanowień zachowuje rozsądną 

treść. 

7. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 



podmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu 

art. 1, ust. 1 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj.: Dz.U. 2020, 

poz. 2176 ze zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 7 

zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie 

obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku działalności gospodarczej również w zakresie 

firmy. 

9. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie, zastosowanie znajdują obowiązujące 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

10. Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla 

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

PŁATNE: Dz:  .......... R:  .......... §:  ..........  

 


