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UMOWA  Nr ……………………………………….. 
 
 

zawarta w dniu............................................  r. w Krakowie pomiędzy: 
 
Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy  
ul. Kordylewskiego 11 (31-542 Kraków), wpisaną do Rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział  
XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033198, posiadającą 
NIP 676-005-88-47, REGON 350239017, kapitał zakładowy:  87.675.000 zł, kapitał 
zakładowy wpłacony  87.675.000 zł, 
reprezentowaną przez:  
1. Prezesa Zarządu –  
2. Wiceprezesa Zarządu –  
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 
 
a 
 
…………………., zam. ul. ………………….., ……………………, prowadzącym 

………………….. pod firmą …………………………….. z siedzibą w …………………. 

(kod:………….) przy ul. ……………………., wpisanym do …………………………….., 

numerem NIP: …………….., posługującym się numerem REGON: …………………... 

zwanym dalej „Wykonawcą”.  
 
Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”. 
 
Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej 
ustawy. 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Wykonawca zobowiązuje się na każdorazowe wezwanie Wykonawcy wykonać i doręczyć 

dzieło w postaci kosztorysu i przedmiaru robót, w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

2. Zakres dzieła obejmować będzie: 
a) przygotowywanie kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane, przewidywane przez 

Zamawiającego do wykonania, 
b) aktualizacji przygotowanych kosztorysów (przeliczenie wg nowych stawek i cen 

materiałów) przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych zadań, 
c) przygotowania dla każdego z kosztorysów przedmiaru robót, który będzie stanowił 

załącznik do dokumentacji przetargowej. 
3. Szczegółowy zakres dzieła  będzie każdorazowo określany przez Zamawiającego. 
4. Zakres współpracy Stron został określony także w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, 

które stanowi Załącznik nr 1 do umowy. Niniejszą umowę oraz Zaproszenie należy 
traktować jako dokumenty wzajemnie uzupełniające się. 
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§ 2 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że: 
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku  

z prowadzoną działalnością, 
b) posiada stosowne uprawnienia do sporządzania kosztorysów inwestorskich i posiada 

minimum 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu usług tego rodzaju, 
c) posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-

budowlanej. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać dzieła z należytą starannością jakiej wymaga 

dzieło tego rodzaju, w sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa. 

3. W sytuacji, gdy Zamawiający poinformuje Wykonawcę, o tym że kosztorys i przedmiar 
mają stanowić załącznik do dokumentacji przetargowej, Wykonawca zobowiązuje się 
wykonać dzieło zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami prawa,  
w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986). 

 
§ 3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje przez 24 miesiące od dnia podpisania 
niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 9 niniejszej umowy. 

 
§ 4 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
1. Tytułem należytego wykonania jednego kosztorysu wraz z przedmiarem robót oraz jego 

aktualizacji (przeliczenie wg nowych stawek i cen materiałów) oraz konsultacji wynosi 
…………. zł (słownie: …………………….) netto plus podatek VAT w wysokości 
…….% czyli …….. zł brutto. 

2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i należności publicznoprawne 
związane z realizacją przedmiotu umowy i wyczerpują należności Wykonawcy z tytułu 
realizacji niniejszej umowy, w tym także wynikające z  § 6 umowy – bez względu na 
okoliczności i źródła powstania oraz zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy. 

3. Maksymalne łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy przysługujące 
Wykonawcy nie przekroczy …………… zł brutto. 

4. W przypadku czasowej zmiany podatku VAT cena, o której mowa w ust. 1 ulegnie 
zmianie w ten sposób, że cena netto pozostanie taka sama, a wartość podatku VAT ulegnie 
zmianie, co wymaga zawarcia stosownego aneksu. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym. Nie podlega zmianom, ani waloryzacji.  

 
§ 5 

SPOSÓB ROZLICZEŃ I PŁATNOŚCI 
1. Płatność wynagrodzenia nastąpi po każdorazowym wykonaniu i odbiorze dzieła,  

w terminie …. dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. 

2. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  
na fakturze. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 
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4. W ramach wynagrodzenia wypłaconego tytułem realizacji każdorazowego dzieła, 
Wykonawca zobowiązuje się dokonać aktualizacji wykonanego kosztorysu. Aktualizacja 
polegać będzie na przeliczeniu wartości ujawnionych w kosztorysie wg nowych stawek  
i cen materiałów. Wykonawca dokona aktualizacji na wezwanie Zamawiającego,  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Z powyższego tytułu Wykonawcy  
nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe roszczenie finansowe. 

5. Zamawiający  oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i jego 
NIP to 676-005-88-47 

6. Wykonawca oświadcza, że jest  podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i  jego 
numer NIP to …………………….. 

 
§ 6 

PRAWA MAJĄTKOWE 
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do przedmiotowego dzieła, stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: utwór), powstały  
w wyniku realizacji niniejszej umowy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Opisane 
prawa autorskie dotycząc wszelkich pól eksploatacji, znanych w dniu przeniesienia,  
a w szczególności: 

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolna techniką, w tym techniką drukarską, 
kserograficzną, cyfrową, 

b) rozpowszechniania, tj. publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć odstęp do niego w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

c) wykorzystania w ewentualnych postępowaniach sądowych, 
d) udostępniania osobom trzecim w celu nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych  

na ich podstawie, 
e) wprowadzania do obrotu, w tym poprzez sieć internetową. 
2. W zakresie określonym w ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo 

zezwalania na korzystanie z autorskich praw zależnych do opracowań utworu, o których 
mowa w ust. 1. 

3. Przeniesienie praw określonych w ust. 1 i 2 nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu 
przedmiotowego dzieła. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy, obejmuje również 
wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych na wszelkich polach 
eksploatacji oraz wynagrodzenie z tytułu prawa zezwalania na korzystanie z autorskich 
praw zależnych, a także za przeniesienie własności egzemplarzy i nośników, na których 
utwór utrwalono. Wykonawcy z powyższych tytułów nie przysługuje dodatkowe 
roszczenie. 

5. Z chwilą dokonania odbioru dzieła, Zamawiający nabywa prawo własności przekazanych 
nośników, na których zapisano dokumentację. 

6. W przypadku rozwiązania, odstąpienia lub wygaśnięcia umowy przed wykonaniem 
przedmiotu zamówienia w całości, Wykonawca zobowiązany jest przenieść  
na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe i prawo zezwalania na wykonywanie praw 
zależnych do wykonanej części zamówienia do chwili rozwiązania, odstąpienia  
lub wygaśnięcia umowy, jeżeli zostanie odebrana przez Zamawiającego. 

7. Wypowiedzenie, odstąpienie lub wygaśnięcie niniejszej umowy nie skutkuje utratą 
nabytych przez Zamawiającego praw określonych w ust. 1 i 2. 

8. Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych  
do przedmiotowego dzieła w sposób sprzeczny z interesami Zamawiającego. 
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§ 7  
ODBIÓR DZIEŁA 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w sposób kompletny z punktu widzenia celu 
jakiemu mają służyć. 

2. Wykonawca w terminie wskazanym w § 9 ust. 2 zobowiązany jest doręczyć do siedziby 
Zamawiającego przedmiotowe dzieło w następujących formach: 

–  pisemnej – 1 egzemplarz podpisany przez osobę sporządzającą i posiadającą uprawnienia,  
o których mowa w § 2 ust. 5c, 

–  elektronicznej – w formacie PDF oraz MS WORD. 
3. Strony zgodnie ustalają, iż momentem doręczenia dokumentów jest moment  

ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego, znajdującej się przy ul. Kordylewskiego 11 
lub przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie oraz potwierdzenia ich odbioru przez pracownika 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo każdorazowego wyboru miejsca 
doręczenia dzieła, o czym Wykonawca będzie informowany.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru dzieła w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
dokumentacji do siedziby Zamawiającego. 

5. Odbiór nastąpi na podstawie pisemnego protokołu odbioru stwierdzającego prawidłowe 
wykonanie dzieła pod względem jego kompletności, który będzie stanowił podstawę 
wypłaty wynagrodzenia. 

6. Do odbioru dzieła (podpisania protokołu) Zamawiający upoważnia …………..…………… 
7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi istnienie wad, błędów lub braków w przedmiotowym dziele  

Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego – nie dłuższym jednak niż 5 dni kalendarzowych. 

8. Stwierdzone wady i błędy zostaną ujawnione w protokole, który z tej przyczyny nie będzie 
podstawą do wypłaty wynagrodzenia. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi podpisania 
protokołu okoliczność ta zostanie zaznaczona w treści protokołu. Z przyjęcia przedmiotu 
umowy w stanie wolnym od wad i błędów sporządza się końcowy protokół zdawczo – 
odbiorczy. 

9. W przypadku nieusunięcia wad, błędów lub braków w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym – w terminie 7 dni od dnia upływu wyznaczonego terminu.  

 
§ 8 

 PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Zamawiający będzie udostępniać wszelkie informacje i dokumenty niezbędne  

do wykonania przedmiotu dzieła, w posiadaniu których się znajduje. Zamawiającemu 
przysługuje prawo odmowy udostępnienia informacji, których udostępnienie może 
sprzeciwiać się jego interesom.    

2. Zamawiający jak również działający w jego imieniu Pracownicy Business Park mają 
prawo do wykonywania kontroli, a także zgłaszania uwag i zastrzeżeń do wszystkich 
spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca, bądź poszczególni jego 
pracownicy, zatrudnieni przy realizacji zadania nie wykonują obowiązków wynikających  
z niniejszej Umowy lub wykonują je w sposób niezgodny z Umową lub wadliwy, 
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę równocześnie wzywając go do 
prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy. 

 
§ 9 

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonania dzieła z dołożeniem należytej staranności, 

właściwej dla charakteru czynności oraz zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów 
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prawa. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania każdorazowego dzieła w terminie  

nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający może składać zamówienie 
drogą korespondencyjną, telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dzieło w stanie wolnym  
od wszelkich wad fizycznych i prawnych. 

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie dzieła osobie trzeciej wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego, uprzednio wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Za działania i zaniechania osób trzecich, którym powierzono wykonanie dzieła, a także 
osób którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji niniejszej umowy, Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jak za własne działanie i zaniechanie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego pokryć wszelkie koszty (kary 
umowne, odszkodowania) wynikające z niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw oraz szkodę wynikłą  
z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, wyrządzone 
zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim, na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym. 

8. Jeżeli Zamawiający poniesie szkody w wyniku czynności podjętych przez Wykonawcę, 
względnie w wyniku zaniechania czynności przez Wykonawcę – Zamawiający ma prawo 
dochodzić odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.  

 
§ 10 

UBEZPIECZENIE UMOWY 
W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę 
odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wszelkich ryzyk na kwotę nie mniejszą, niż  
co najmniej przewidywaną wartość niniejszej Umowy brutto, tj. na kwotę ……………… zł. 

 
§ 11 

ODSTAPIENIE OD UMOWY I WYPOWIEDZENIE UMOWY 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w ust.1 niniejszego 
paragrafu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących 
podstawę odstąpienia. 

3. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać 
uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za 
skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy, z jednomiesięcznym 
okresem wypowiedzenia jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce przekraczającej 30 dni  
z zapłatą faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym z winy Wykonawcy w następujących przypadkach: 

a) gdy wszczęto w stosunku do Wykonawcy (firmy) postępowanie upadłościowe 
(złożono wniosek o upadłość) lub likwidacyjne, 

b) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie przystąpi do realizacji przedmiotu 
Umowy lub zaniecha jego realizacji,   

c) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zawrze umowę mającą na 
celu przeniesienie na osobę/osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej 
Umowy, 
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d) rażącego naruszenia postanowień umownych, a w szczególności – braku 
wykonywania, wadliwego lub sprzecznego z Umową wykonywania przedmiotu 
Umowy mimo upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu  
do zmiany takiego działania lub zaniechania. 

6. Niezależnie od przyczyn podanych w ustępie 5 niniejszego paragrafu Zamawiającemu 
przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy z terminem 30-dniowym,  
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – z terminem 7-dniowym z winy 
Wykonawcy, w przypadku niezadowalającego poziomu świadczonej usługi. W takim 
przypadku Zamawiający w pisemnym uzasadnieniu wypowiedzenia przedstawi 
okoliczności, które uzasadniają wypowiedzenie umowy na tej podstawie. 

7. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno być sporządzone w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie jego dokonania. Rozwiązanie Umowy 
uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Stronie Umowy pisemnego wypowiedzenia. 

8. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za wypowiedzenie Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

9. Strony zgodnie postanawiają, że niniejsza umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w 
przypadku gdy zostanie osiągnięta maksymalna łączna wysokość wynagrodzenia, o której 
mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy. Powyższa okoliczność nie wymaga składania 
dodatkowych oświadczeń woli.  

 
§ 12 

 KARY UMOWNE 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar w następujących wypadkach  

i okolicznościach: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 4 pkt. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, chyba, że opóźnienie jest niezależne od Wykonawcy i uzasadnione 
okolicznościami potwierdzonymi pisemnym, wcześniejszym zgłoszeniem, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad lub błędów stwierdzonych przy odbiorze dzieła –  
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 pkt. 1 umowy 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego  
na usunięcie wad lub błędów, 

c) za wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności gdy wartość kosztorysowych 
robót odbiega znacząco od cen rynkowych, gdy będzie brakowało istotnych pozycji 
kosztorysowych – w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  
w  § 4 pkt. 1 umowy za każdy przypadek wadliwego wykonania, 

d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych  
od Wykonawcy w wysokości 2.000,00 zł brutto, 

e) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych  
od Wykonawcy, w wysokości 2.000,00 zł brutto, 

3. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

4. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

5. W przypadkach nie określonych w niniejszym paragrafie Strony ponoszą 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 
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§ 13 
DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej umowie będzie Małopolska 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego11,  
31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.).  

2. MARR S.A. wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych  
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się 
kontaktować w następujący sposób: 

a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków 
b) przez e-mail: …………………………. 
3. Dane osobowe uzyskane przez MARR S.A. przetwarzamy w celu zawarcia i wykonania 

umowy, w trakcie jej trwania i rozliczeń po jej zakończeniu. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 
a) odnośnie podpisania umowy oraz podjęcia działań przed jej zawarciem – niezbędność  

do wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dalej „RODO”; 

b) uzasadniony interes MARR S.A. – MARR S.A. ma uzasadniony interes w tym,  
aby przetwarzać dane osobowe przez okres, po którym przedawnią się roszczenia 
wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń przez MARR S.A.  
lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

c) realizacji obowiązków publicznoprawnych związanych z zawarciem i realizacją umowy  
w zakresie podatkowym, rachunkowym, ubezpieczeń społecznych - obowiązek prawny 
ciążący na MARR S.A. - przez czas, w którym przepisy nakazują MARR S.A. 
przechowywać dane finansowe/księgowe (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. c) RODO). 

5. Dane osobowe zawarte w niniejszej umowie mogą być przekazywane pracownikom oraz 
współpracownikom MARR S.A., organom państwowym, organom ochrony prawnej 
(Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem oraz podmiotom, 
którzy w imieniu MARR S.A. uczestniczą w wykonywaniu innych czynności.  
W pozostałym zakresie MARR S.A. nie przekazuje się danych osobowych do odbiorców 
w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. 

6. MARR S.A. w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje danych osobowych  
do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z okresu przedawnienia 
roszczeń. 

8. Przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych. 

9. W dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.  
W przypadku danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f). przysługuje prawo  
do sprzeciwu. MARR S.A. wówczas nie może już przetwarzać tych danych osobowych, 
chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw  
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

10. Skargę można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa się,  
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.   

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast  niezbędne w celu zawarcia  
i realizacji umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością 
zawarcia umowy z MARR S.A. 
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12. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom 
podejmowania decyzji przez MARR S.A., w tym profilowaniu. 

 
§ 14 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie zmiany istotnych treści umowy wymagają zgody obydwu Stron umowy w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 
2. Nie stanowią istotnej zmiany i nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu do umowy 

zmiany danych teleadresowych i rejestrowych Stron. Do skuteczności tych zmian 
wymagane jest wyłącznie pisemne zawiadomienie (lub w formie elektronicznej) drugiej 
Strony. Do chwili zawiadomienia o zmianie danych teleadresowych korespondencję 
przesłaną na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną. 

3. Spory powstałe w związku z zawarciem i realizacją umowy rozstrzyga Sąd właściwy  
dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie oświadczenia Stron dotyczące umowy będą składane w formie pisemnej  
pod rygorem nieważności i doręczane osobiście ze potwierdzeniem odbioru lub listami 
poleconymi na adresy wskazane w umowie, chyba że umowa stanowi inaczej lub Strona  
w pisemnym oświadczeniu zwolni drugą Stronę z tego obowiązku.  

5.  W sprawach nieuregulowanych umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

6.  Żadne prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone  
ani wnoszone do innych podmiotów, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Strony zobowiązują zachować w poufności postanowienia niniejszej umowy oraz wszelkie 
informacje pozyskane w związku z zawarciem i realizacją umowy. Obowiązek poufności 
nie dotyczy danych, które zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami umownymi 
powinny być upublicznione albo przekazane właściwym organom lub podmiotom trzecim. 

8. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki: 
 Załącznik numer 1 – „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej”, 
 Załącznik numer 2 – oferta Wykonawcy. 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa  
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
 
 
 
       Zamawiający:                                                        Wykonawca: 
 
 
 
……………………………                                                     ……………………………… 
 


