
  

Strona 1 z 9 

 

MARR/……/2020/DIZN 

 

Umowa Nr ……………………….. 

 

pn. „Przegląd i przeprowadzenie badań sieci elektroenergetycznej SN zlokalizowanej na terenie 

Business Park Nad Drwiną w Krakowie” 

 

zawarta w dniu .......................... 2020 r. w Krakowie, pomiędzy: 

 

Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 

31-542 Kraków, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, 

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000033198, posiadającą NIP: 676-005-

88-47, REGON: 350239017, z kapitałem zakładowym w wysokości 87.675.000 zł i kapitałem 

wpłaconym w wysokości 87.675.000 zł, nr BDO 000334490, 

reprezentowaną przez:  

 

1. …………………………………………… 

2. …………………………………………… 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

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

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej „Stroną”, bądź łącznie „Stronami”. 

 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dzieła w postaci wykonania 

przeglądu i przeprowadzenia badań sieci elektroenergetycznej SN zlokalizowanej na terenie 

Business Park Nad Drwiną w Krakowie w zakresie wskazanym w § 2 niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną 

działalnością, 

b) posiada uprawnienia do wykonywania remontu, przeglądu i przeprowadzenia badań sieci 

elektroenergetycznej SN i posiada wraz z pracownikami wykonującymi przegląd, uprawnienia 

elektryczne, zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 

osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji  i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 

1884), a w szczególności: 

a. dysponuje przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na 

stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, 
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kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych powyżej 

1kV, 

b.  wszyscy pracownicy Wykonawcy skierowani do wykonania niniejszej umowy posiadają 

w/w uprawnienia do pracy na stanowisku  eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, 

remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych powyżej 1kV, 

c) posiada minimum 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu usług tego rodzaju.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło z należyta starannością jakiej wymaga dzieło tego 

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

 

§ 2 

ZAKRES DZIEŁA 

1. W ramach wykonania dzieła, o którym mowa w § 1, Wykonawca dokona czynności przeglądu oraz 

opisze aktualny stan techniczny wraz z zaleceniami wykonania niezbędnych i/lub sugerowanych 

dodatkowych napraw/wymian elementów systemu elektroenergetycznego. 

2. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do realizacji przez Wykonawcę został określony 

w zapytaniu o cenę, w tym w szczególności Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ), które 

stanowią Załącznik nr 3 do Umowy. Powyższe dokumenty należy traktować jako wzajemnie 

wyjaśniające i uzupełniające się. 

 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła, o którym mowa w niniejszej Umowie  

w terminie do 100 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. 

 

§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do wykonania 

dzieła. 

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia objęte zadaniem, w celu dokonania oględzin, 

pomiarów i badań. Strony każdorazowo będą ustalać termin planowanych wizji.  

3. Zamawiający, a także działający w jego imieniu pracownicy Business Parku Nad Drwiną  

oraz pracownicy Business Park Kordylewskiego, mają prawo do wykonywania kontroli realizacji 

dzieła, z zastrzeżeniem możliwości zgłaszania uwag i zastrzeżeń do wszelkich spraw związanych 

z realizacją przedmiotu umowy.  

4. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy  

oraz do zapłaty wynagrodzenia za jego wykonanie w wysokości określonej w § 7. 

 

§ 5 

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła z dołożeniem należytej staranności, właściwej  

dla charakteru czynności oraz zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa. 

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

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie dzieła podwykonawcy wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego, uprzednio wyrażoną w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. Za działania i zaniechania osób trzecich, którym powierzono wykonanie dzieła, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jak za własne działanie i zaniechanie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego pokryć wszelkie koszty (kary umowne, 

odszkodowania) wynikające z niniejszej Umowy. 

6. 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. 

 

§ 6 

ODBIÓR DZIEŁA 

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

mają służyć. 

2. Wykonawca w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 zobowiązany jest doręczyć do Zamawiającego 

przedmiotowe dzieło w następujących formach: 

a)  pisemnej – 1 egzemplarz podpisany przez osobę sporządzającą i posiadającą uprawnienia,  

o których mowa w § 1 ust. 2 lit. b, 

b) elektronicznej – w formacie PDF na następujący adres e-mail: pawel.rygiel@marr.pl 

3. Strony zgodnie ustalają, iż momentem doręczenia dokumentów jest moment ich dostarczenia 

w formie pisemnej do biura Zamawiającego, znajdującego się przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru dzieła w terminie 5 dni od dnia doręczenia dokumentacji 

zgodnie z ust. 3. 

5. Odbiór nastąpi na podstawie pisemnego protokołu odbioru stwierdzającego prawidłowe wykonanie 

dzieła, który będzie stanowił podstawę wypłaty wynagrodzenia. 

6. Do odbioru dzieła (podpisania protokołu) Zamawiający upoważnia Pracowników działu 

technicznego Business Park Nad Drwiną. 

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 z wyłącznej winy Wykonawcy   

ze skutkiem natychmiastowym – w terminie 7 dni od dnia upływu wyznaczonego terminu.  

10. Terminem wykonania dzieła będzie dzień doręczenia dzieła do siedziby Zamawiającego, na 

zasadach określonych powyżej, pod warunkiem, że dzieła zostaną odebrane przez Zamawiającego  

bez zastrzeżeń. 

 

§ 7 
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WYNAGRODZENIE 

1. Tytułem należytego i terminowego wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………. zł (słownie: 

………………..) netto, tj. ……………….. 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 § 8 – bez względu na okoliczności i źródła powstania  

oraz zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie nie podlega zmianom ani waloryzacji. 

4. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

5. Płatność wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy, w terminie  

14 (czternastu) dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata nastąpi  

w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  

6. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy widnieje w wykazie, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2174) oraz dane tam podane są prawdziwe i aktualne. 

7. Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy należność pieniężna wynikająca z niniejszej umowy na 

żądanie Wykonawcy ma zostać przesłana na niezweryfikowany rachunek bankowy, tj. rachunek 

nie widniejący w wykazie, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający niezwłocznie zgłosi ten fakt do 

właściwego Urzędu Skarbowego. 

8. Strony zgodnie ustalają, iż dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

9. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w ust. 2 będzie 

protokół sporządzony przy udziale Wykonawcy i Pracownika Administracji Business Park Nad 

Drwiną, stwierdzający, że dzieło zostało wykonane bez zastrzeżeń. 

10. Faktura zostanie wystawiona na: Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  

ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, NIP 676-005-88-47. 

11. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i jego NIP  

to 676-005-88-47. 

12. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i jego NIP  

to …………….. 

 

§ 8 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

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

do wszelkich twórczych elementów dzieła, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 

4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: utwór), powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach 

eksploatacji znanych w dniu przeniesienia, a w szczególności w zakresie: 

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu każdą zdaną w chwili zawarcia umowy techniką, w tym 

techniką drukarską, kserograficzną, cyfrową, na taśmie/płycie magnetycznej, optycznej, 

analogowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), 

b) rozpowszechniania w całości lub części, tj. publicznego wystawiania, wyświetlania, 
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odtwarzania w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć odstęp do niego w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości 

zapisu (m. in. udostępniania w Internecie oraz rozpowszechniania w ramach dowolnych usług 

telekomunikacyjnych), 

c) udostępniania osobom trzecim w celu nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na ich 

podstawie, 

d) wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania utworu i jego egzemplarzy zwielokrotnionych za 

pomocą dowolnych technik, o których mowa w lit. a, we wszelkich kanałach dystrybucji 

w kraju i za granicą. w tym poprzez sieć internetową, 

e) wprowadzania do pamięci komputera oraz sieci komputerowej lub multimedialnej,  

f) użyczania i/lub najmu utworu jak i jego egzemplarzy, 

g) przetwarzania, aktualizacji oraz opierania się na niej w całości lub fragmentach we wszystkich 

możliwych znanych i nieznanych w dniu zawarcia umowy potrzebach. 

2. W zakresie określonym w ust. 1 Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez 

Zamawiającego z opracowań utworu (wykonywanie zależnych praw autorskich) oraz przenosi na 

Zamawiającego prawo do udzielania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu 

przez inne podmioty. 

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

w którejkolwiek z form wskazanych w § 6 ust. 2. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do 

utworu, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez MARR sposobu 

rozpowszechniania utworu, w szczególności na: 

a) decydowanie o sposobie oznaczania lub pomijania oznaczania autorstwa; 

b) dokonywanie koniecznych zmian, w tym kolorystycznych, i uzupełnień oraz rozpowszechnianie 

utworu w takiej postaci; 

c) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części utworu, samodzielnie lub połączeniu 

z innymi utworami, w tym plastycznym lub literackimi. 

5. Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do utworu w zakresie 

wskazanym w ust. 2. 

6. Zamawiający ma prawo do przeniesienia swoich uprawnień wynikających z niniejszej umowy 

w całości lub części na rzecz osób trzecich. 

7. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe 

do utworu dostarczonego Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy, które nie naruszają i nie 

będą naruszać praw autorskich osób trzecich,. W przypadku, gdy do stworzenia dzieła niezbędny 

będzie wkład twórczy innych osób, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z tymi osobami 

umów, w formie pisemnej, o przeniesienie autorskich praw majątkowych do tych wkładów, 

zawierającej jednocześnie zgodę na wykonywanie praw osobistych, w zakresie określonym 

w niniejszym paragrafie. 

8. Z chwilą dokonania odbioru dzieła, Zamawiający nabywa prawo własności przekazanych 

nośników, na których zapisano dzieło. 

9. 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 praw zależnych do rozporządzania i korzystania  

z opracowań utworów, a także za przeniesienie własności egzemplarzy i nośników, na których 
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utwór utrwalono. Wykonawcy z powyższych tytułów nie przysługuje dodatkowe roszczenie 

pieniężne bądź niepieniężne. 

10. W przypadku rozwiązania, odstąpienia lub wygaśnięcia umowy przed wykonaniem przedmiotu 

zamówienia w całości, Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe i prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do wykonanej części zamówienia 

do chwili rozwiązania, odstąpienia lub wygaśnięcia umowy, jeżeli zostanie odebrana przez 

Zamawiającego. 

11. Wypowiedzenie, odstąpienie lub wygaśnięcie niniejszej umowy nie skutkuje utratą nabytych przez 

Zamawiającego praw określonych w ust. 1 i 2. 

 

§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w następujących 

przypadkach: 

a) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy, 

b) rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę lub opóźnienia w wykonaniu 

przedmiotu umowy przekraczającego 10 dni, pomimo otrzymania od Zamawiającego pisemnego 

wezwania, 

c) zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności  

i powinno zostać złożone w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności 

uzasadniających odstąpienie.  

  

§ 10 

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 0,3 % wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 7 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 

0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 umowy za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub błędów, 

c) z tytułu naruszenia obowiązku poufności, o którym mowa w § 12 umowy – w wysokości 5.000,00 

zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

d) w przypadku innego niż wskazane powyżej nienależytego wykonania umowy – w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 umowy za każde naruszenie, 

e) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 umowy, 

f) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  
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w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 umowy, 

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

W przypadku, gdy potrącenie na powyższych zasadach jest niemożliwe – Wykonawca zobowiązuje 

się do zapłaty kary umownej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej 

wystawionej przez Zlecającego. 

4. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

5. W przypadkach nieokreślonych w niniejszym paragrafie Strony ponoszą odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 

§ 11 

DANE OSOBOWE 

1. Strony oświadczają, że osoby uprawnione do ich reprezentacji wyraziły zgodę na przetwarzanie ich 

danych osobowych w celu realizacji Umowy. Powyższe zgody mogą zostać w każdym momencie 

usunięte, cofnięte lub zmienione przez te osoby. Udostępnienie powyższych danych osobowych 

stronie drugiej następuje celem ważnego i zgodnego z prawem zawarcia umowy oraz zapewnienia 

komunikacji między przedstawicielami stron odpowiedzialnymi za współpracę przy realizacji 

umowy. 

2. Strony zobowiązują się spełnić w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1, obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 13 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, a także, jeżeli będzie to konieczne, zobowiążą się uzyskać od tych 

osób zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Każda ze Stron oświadcza, iż osoby, 

o których mowa w ust. 1, oraz pracownicy i inne osoby fizyczne współpracujące z każdą ze Stron 

w związku z realizacją Umowy, zostaną odpowiednio przeszkolone w zakresie ochrony danych 

osobowych. 

3. Wykonawca oświadcza iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik do 

umowy oraz że wszelkie jej postanowienia są zrozumiałe. 

  

§ 12 

POUFNOŚĆ 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności postanowienia niniejszej umowy oraz 

wszelkie dokumenty i informacje pozyskane w związku z zawarciem i realizacją umowy.  

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 istnieje zarówno w trakcie trwania współpracy Stron 

w ramach niniejszej umowy, jak i po jej ustaniu. W przypadku ustania umowy – obowiązek 

poufności obowiązuje do chwili zwolnienia z niego Wykonawcy przez Zamawiającego, nie krórej 

jednak niż przez 5 (pięć) lat od ustania umowy.  

3. Obowiązek poufności nie dotyczy danych, które zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami 

umownymi powinny być upublicznione albo przekazane właściwym organom lub podmiotom 

trzecim. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dołożenia właściwych starań do wykonania obowiązków wynikających z niniejszego 

paragrafu, w szczególności w zakresie zabezpieczenia informacji poufnych przez ich 

utratą, zniekształceniem oraz dostępem osobom nieupoważnionym, 
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b) niewykorzystywania informacji poufnych do celów innych aniżeli wynikające 

z postanowień niniejszej Umowy. 

 

 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszelkie zmiany 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. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

 

 

   Zamawiający                    Wykonawca  
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Załącznik do umowy z dnia ……. 2020 r. 

MARR/    /2020/DIZN 

 

Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie będzie Małopolska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 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: iod@marr.pl 
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.. 

12. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 

decyzji przez MARR S.A., w tym profilowaniu. 
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