
 

 Postępowanie nr BZP.242.4.2018.KP 

Załącznik nr 8 do OGŁOSZENIA 

 

Wzór 
 

 
WZÓR UMOWY 

 

U M O W A   
 

na realizację obsługi prawnej projektu Projekt „Leopoldina online - 
platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu 
Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy” o nr 
POPC.02.03.01-00-0004/17-00, realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś II E-administracja i otwarty rząd, 
działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora 
publicznego. 

 

zawarta we Wrocławiu, pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim 

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1. 

NIP: 896-000-54-08, 

reprezentowanym przez: 

 

……………………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a: 

 

……………………………………………………………………………………………………………, 

reprezentowanym przez: 

 

……………………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”: 

 

 

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 

………………………………, prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zawarta 
zostaje umowa następującej treści: 

 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę kompleksowej obsługi 

prawnej Zamawiającego, w zakresie obejmującym realizację prac w ramach 
projektu „Leopoldina online - platforma integracji i udostępniania elektronicznych 



 

zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy” w 

okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2020 r. w maksymalnym 
wymiarze 390 godzin. 

2. Kompleksowa obsługa prawna, o której mowa w ust. 1, to świadczenie pomocy 

prawnej, w rozumieniu ustawy o radcach prawnych i ustawy o adwokaturze. 

Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności: 

1) doradztwo prawne dotyczące bieżącej działalności Zamawiającego w zakresie, 

o którym mowa w ust. 1.; 

2) weryfikowanie, a w razie konieczności sporządzanie projektów dokumentów, 

których wydawanie leży w zakresie działania zespołu realizującego projekt 

„Leopoldina online - platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów 

Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”, 

3) udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz interpretowanie obowiązujących 

przepisów prawnych w konkretnych sytuacjach; 

4) sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych; 

5) pomoc w opracowywaniu projektów umów nietypowych; 

6) uczestniczeniu – w razie niezbędnej potrzeby – w rokowaniach prowadzonych 

przez zespół realizujący projekt „Leopoldina online - platforma integracji 

i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, 

edukacji i popularyzacji wiedzy”, których celem jest nawiązanie, zmiana lub 

rozwiązanie stosunków prawnych, a także wsparciu prawnym w rozmowach 

prowadzonych przez zespół realizujący projekt „Leopoldina online - platforma 

integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego 

dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy” w celu zawarcia ugody lub 

porozumienia; 

7) wykonywanie innych czynności powierzonych przez Zamawiającego, objętych 
zakresem świadczenia pomocy prawnej, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, 
jeżeli charakter prawny tych spraw dotyczy działalności zespołu realizującego 

projekt „Leopoldina online - platforma integracji i udostępniania elektronicznych 
zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy” 
i odpowiada kwalifikacjom oraz uprawnieniom Wykonawcy, 

8) reprezentowanie Zamawiającego i sporządzanie pism dokumentujących 
stanowisko Zamawiającego, w postępowaniach przed organami kontrolnymi, w 
tym przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

3. Pomoc prawna obejmować będzie w szczególności następujące gałęzie prawa: 
1) prawo autorskie i prawa pokrewne, 
2) prawo własności przemysłowej, 

3) prawo zamówień publicznych, 

4) prawo finansowe, 

5) prawo cywilne, 

6) inne dziedziny prawa dotyczące prowadzonej przez Zamawiającego 

działalności, 

jeżeli charakter prawny zlecanych spraw dotyczy realizacji projektu „Leopoldina 

online - platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów 

Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”. 

 

 



 

§ 2 

Sposób wykonywania przedmiotu umowy 

 

1. Przedmiot umowy wykonywany będzie w siedzibie Wykonawcy i poza siedzibą – 

w zależności od bieżących potrzeb i rodzaju prowadzonych spraw. 

2. Realizacja usług, o których mowa w § 1, będzie następowała zgodnie 

z potrzebami Zamawiającego, wynikającymi przede wszystkim z konieczności 

dochowania przez Zamawiającego obowiązujących go terminów. Realizacja usługi, 

będzie następowała w możliwie najkrótszym czasie, po każdorazowym uzgodnieniu 

przez strony terminu na załatwienie sprawy. W wypadku, gdyby z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca nie mógł dochować uzgodnionego terminu, 

niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego. Strony ustalą wspólnie ostateczny 

termin na wykonanie danej pracy. 

3. Wykonawca, po zapoznaniu się ze zleceniem, każdorazowo oszacuje liczbę godzin 

niezbędną do prawidłowego wykonania usługi.  

4. Po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę liczby godzin, która zostanie poświęcona 

na wykonanie zlecenia Wykonawca przystąpi niezwłocznie do jego wykonania.  

5. Po wykonaniu usługi Wykonawca przedłoży protokół z wykonania prac. 

Ostateczna, przedstawiona w protokole kalkulacja godzin przepracowanych nie może 

być wyższa od szacowanej o więcej niż 10%. Akceptacja protokołu przez 

Zamawiającego jest podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

 

§ 3 

Zobowiązania Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się, iż przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, 

wykonywany będzie przez zespół, który działać będzie profesjonalnie, z należytą 
starannością i wiedzą prawniczą, w oparciu o wymagania wskazane we właściwych 
przepisach prawa, zgodnie z zasadami etyki zawodu radcy prawnego lub adwokata 

oraz w jak najlepiej pojętym interesie Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, iż projekty umów, opinii i innych dokumentów 

przygotowywanych w ramach realizacji Umowy, będą wolne od błędów 
merytorycznych i redakcyjnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nienależyte 

wykonanie umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, iż na każde żądanie Zamawiającego udostępni 

sporządzoną lub aktualnie przygotowywaną dokumentację. Zamawiający ma prawo 

do wnoszenia pisemnych uwag do tych dokumentów, a Wykonawca zobowiązuje się 

do niezwłocznego odniesienia się do nich na piśmie, nie później jednak niż w ciągu 3 
(trzech) dni roboczych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy z wykorzystaniem 

własnego sprzętu i materiałów. 

5. Wykonawca zobowiązuje się co rok, począwszy od daty zawarcia niniejszej 

umowy przedkładać opłaconą, aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny 
dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności dotyczącej przedmiotu zamówienia. na 
kwotę (suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego lub wszystkich zdarzeń) co 
najmniej 14 000 000,00 PLN (słownie: czternaście milionów złotych 00/100). 

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i przedkładania Zamawiającemu ww. 



 

polisy przynajmniej do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w 

którym Wykonawca zakończy świadczenie usług na rzecz Zamawiającego. 

6. W związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, Zamawiający powierza 

Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pracowników UWr, studentów UWr, 
doktorantów UWr i kontrahentów UWr na zasadach określonych w Umowie o 

powierzeniu przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik Nr 1 do 
niniejszej Umowy.  

 

§ 4 

Zobowiązania Zamawiającego 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji 

umowy, w szczególności poprzez udostępnienie posiadanych dokumentów i danych, 
jak również udzielanie wyjaśnień niezbędnych do wykonania umowy. 

2. W razie wystąpienia potrzeby związanej z realizacją zadań przez Wykonawcę, 

Zamawiający zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia w swojej siedzibie 
pomieszczenia, w którym Wykonawca będzie świadczył obsługę prawną na rzecz 
Zamawiającego, wyposażonego w sprzęt biurowy i komputer z drukarką oraz 

dostępem do Internetu i sieci Zamawiającego. 

3. W wypadku, gdy Zamawiający nie udostępni wszelkich informacji i dokumentów, 

które w ocenie Wykonawcy są niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, 
Wykonawca powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego i jeśli pomimo 

powiadomienia, materiały nie zostaną uzupełnione, wówczas Wykonawca wykona 
przedmiot umowy jedynie w oparciu o dostępne informacje, materiały i dokumenty. 

4. Zamawiający zapewnia pracownikom Wykonawcy oraz osobom, przy pomocy 

których Wykonawca będzie realizował zlecenie poza Wrocławiem zwrot kosztów 

zakwaterowania i podróży. Zwrot kosztów przejazdu samochodem prywatnym 
nastąpi według stawek za przejazd samochodem prywatnym do celów służbowych 
zgodnie z limitami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z 
tytułu podróży służbowej. Rozliczenie kosztów noclegów i podróży nastąpi na 

podstawie noty obciążeniowej wystawionej na Uniwersytet Wrocławski z załączoną 
kopią faktur. 

 

§ 5 

Powstrzymanie się od wykonania umowy 

 

1. Wykonawca nie może reprezentować Zamawiającego, ani w żaden sposób brać 

udziału w tej samej sprawie w imieniu Zamawiającego i innego klienta, jeżeli 
zachodzi między nimi konflikt interesów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego 

o zaistniałym konflikcie interesów oraz do powstrzymania się od podejmowania 
dalszych działań w sprawie. 

3. Z chwilą ujawnienia konfliktu interesów Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie 

wyłączyć się ze sprawy, a o potrzebie i przyczynach wyłączenia powiadomić 
Zamawiającego oraz w miarę potrzeby także organ orzekający. 

4. W wypadku zaistnienia konfliktu interesów, wyłączenie się Wykonawcy stanowić 

będzie podstawę do kierowania przez Zamawiającego roszczeń o zwrot kosztów 
obsługi prawnej, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. 



 

5. Postanowienia ust. 1–4 stosuje się odpowiednio w sytuacji zagrożenia 

niezależności Wykonawcy albo obowiązku zachowania przez niego tajemnicy. 

 

 

§ 6 

Poufność 

 

1. Informacjami poufnymi w rozumieniu umowy są wszelkie nieujawnione do 

publicznej wiadomości informacje dotyczące Zamawiającego, przekazane 
Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania i nieprzekazywania osobom trzecim 

informacji poufnych, oraz do niewykorzystywania ich do innych celów, niż określone 

w umowie lub związane z wykonywaniem powierzonych mu prac. 

3. Informacje poufne mogą zostać ujawnione: 

1) jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa, orzeczenia sądu, 

lub decyzji właściwego organu, albo 

2) w innych wypadkach, za zgodą Zamawiającego. 

 

§ 7 

Okres obowiązywania umowy 

 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 

2020 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację umowy, 
określonych w § 10 ust. 2. 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez 

zachowania okresu wypowiedzenia, w wypadku: 

1) nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub 

reprezentujące go osoby, albo 

2) utraty przez osoby występujące w imieniu Wykonawcy uprawnień do 

świadczenia pomocy prawnej, powodującej niemożność realizacji przedmiotu 
umowy przez Wykonawcę na warunkach określonych przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez 
zachowania okresu wypowiedzenia, w wypadku, gdy Zamawiający będzie w zwłoce z 

zapłatą należności, za co najmniej dwa kolejne okresy płatności. 

3. W razie wystąpienia 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 wypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno zostać wyrażone na piśmie, pod rygorem 

nieważności, oraz zawierać uzasadnienie. 

5. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1-4, może zostać wykonane 

w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

6. Odstąpienie od umowy z jakiejkolwiek przyczyny przez którąkolwiek ze stron 

winno być złożone na piśmie i nie powoduje skutków wstecz od dnia jej zawarcia. 



 

W szczególności pozostają w mocy zobowiązania stron z tytułu kar umownych i 

prawa żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy, o których mowa w 
§ 12 umowy. 

 

§ 9 

Autorskie prawa majątkowe 

 

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji 

niewyłącznej na autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu 
ustawy z dnia 04. 02. 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.), wytworzonych w okresie obowiązywania 
umowy, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczenia 
czasowego i terytorialnego, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności w 

zakresie: 

1) utrwalenia utworu na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu systemu 

i formatu; 

2) zwielokrotnienia dzieła jakąkolwiek techniką, w tym dla celów wydawniczych 

i edytorskich; 

3) publicznego udostępniania utworu w Polsce i poza jej granicami; 

4) wprowadzania dzieła do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym 
do Internetu; 

5) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

6) rozpowszechniania utworu w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu 

multimedialnego. 

2. Wynagrodzenie za udzielenie licencji niewyłącznej na autorskie prawa majątkowe 

zawarte jest w wynagrodzeniu określonym w § 10 ust. 1 umowy. 

3. Udzielenie licencji do utworu nastąpi z chwilą jego wydania Zamawiającemu. 

 

§ 10 

Wynagrodzenie 

 

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

zgodne ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w kwocie ……………… (słownie: 

…………………………) netto za godzinę. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny 
podatek od towarów i usług według stawki …% obowiązującej w dniu zawarcia 
Umowy. 

2. Maksymalna łączna kwota przeznaczona na wykonanie przedmiotu umowy 
wynosi…. 

3. Wynagrodzenie będzie wypłacane każdorazowo po realizacji zlecenia na 

podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Podstawą do wystawienia faktury 
jest zaakceptowany przez Zamawiającego protokół z wykonania usługi. 

4. W przypadku ustawowego zwiększenia stawki podatku od towarów i usług VAT 

kwota brutto wynagrodzenia nie podlega zmianie. 

5. Na kwotę, określoną w ust. 1, składa się wynagrodzenie za realizację usług 

stanowiących przedmiot umowy, o których mowa w § 1 Umowy, oraz udzielenie 
licencji niewyłącznej obejmującej autorskie prawa majątkowe do powstałych 

utworów, o którym mowa w § 9 umowy. 

6. W wypadku prowadzenia spraw sądowych i administracyjnych lub przed innymi 



 

 organami orzekającymi Wykonawca otrzymywać będzie zasądzone orzeczeniem 

właściwego organu koszty zastępstwa procesowego lub prawnego po ich 
wyegzekwowaniu od strony zobowiązanej do ich zapłaty. 

7. Wynagrodzenie określone w umowie, obejmuje wszelkie koszty, jakie mogą 

wystąpić w trakcie realizacji umowy. W szczególności Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie za usuwanie wad przedmiotu umowy, należy mu się natomiast zwrot 
poniesionych przez niego: 

1) kosztów i opłat sądowych, 

2) opłat skarbowych i innych tego typu, 

3) taksy notarialnej, 

8. Dokumenty, potwierdzające dokonanie powyższych wydatków, Wykonawca 

będzie dostarczał Zamawiającemu wraz z fakturą VAT z odpowiednim opisem. 

 

§ 11 

Zapłata 

 

1. Płatności z tytułu umowy będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę na adres: Uniwersytet 
Wrocławski, 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1, NIP: 896-000-54-08. 

2. Do każdej faktury VAT Wykonawca załączy protokół z wykonania umowy, o 

którym mowa w §2 ust. 5, zawierający wykaz przepracowanych godzin oraz spraw 
prowadzonych w ramach realizacji umowy. 

3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 21 dni, licząc od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 12 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło 
z powodu siły wyższej, lub z wyłącznej winy Zamawiającego. 

2. W wypadku realizacji umowy z naruszeniem § 2 ust 2 umowy, tj. wystąpienia 

opóźnienia w realizacji umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty 
kary umownej w wysokości 0,3% maksymalnej łącznej kwoty przeznaczonej na 
wykonanie przedmiotu umowy, określonej w § 10 ust. 2 umowy, za każdy dzień 

opóźnienia. Jeżeli opóźnienie przekroczy 7 (siedem) dni, wówczas Zamawiający, 
niezależnie od kary umownej, określonej w zdaniu poprzedzającym, będzie mógł 
żądać kary umownej w wysokości 3% maksymalnej łącznej kwoty przeznaczonej na 

wykonanie przedmiotu umowy, określonej w § 10 ust. 2 i będzie mógł odstąpić od 
umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

3. W wypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień dotyczących ochrony 

danych osobowych, powierzonych do przetwarzania, Zamawiający będzie mógł 

żądać, za każde naruszenie, kary umownej, w wysokości 2% maksymalnej łącznej 
kwoty przeznaczonej na wykonanie przedmiotu umowy, określonej w § 10 ust. 2 
umowy. 

4. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wywołanego 

zawinioną nieobecnością, niezdolnością do wykonywania umowy lub niesumiennym 

 wykonywaniem obowiązków umownych przez Wykonawcę, Zamawiający będzie 

mógł żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5% maksymalnej 



 

łącznej kwoty przeznaczonej na wykonanie przedmiotu umowy, określonej w § 10 

ust. 2, za każde stwierdzone zdarzenie. 

5. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do 

jej zapłaty. 

6. Zamawiający może dochodzić także odszkodowania na zasadach ogólnych,  

przewyższającego wysokość nałożonych na Wykonawcę kar umownych, do 

wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 13 

Zmiany umowy 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zakazane są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Jednakże Zamawiający, 

zgodnie z art. 144 PZP, przewiduje możliwość dokonania takich zmian, w razie: 

1) wydłużenia okresu realizacji Projektu „Leopoldina online - platforma integracji i 

udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, 
edukacji i popularyzacji wiedzy” strony dopuszczają wydłużenie terminu realizacji 

usług; 

2) istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu 

zamówienia. 

 

§ 14 

Osoby do kontaktu 

 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną ze strony 

Zamawiającego do kontaktów wynikających z realizacji umowy jest 
…………………………….…………….., tel.: …………………., fax:……………., mail: ……………………. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną ze strony Wykonawcy 

do kontaktów wynikających z realizacji umowy jest …………….…………………….…………….., 
tel.: …………………., fax:……………., mail: ……………………………… 

3. Strony mogą wyznaczyć do bezpośredniej realizacji umowy także inne osoby, niż 

wskazane w ust. 1-2. 

 

§ 15 

Rozwiązywanie sporów 

 

Strony będą starały się rozwiązać polubownie wszelkie spory powstałe w związku 

z realizacją umowy. 

W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa. 

2. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część. 



 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 
Załączniki: 

 

1. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  

 

 

   

(Wykonawca)  (Zamawiający) 

 

 

  

(Kierownik projektu)  (Kwestor) 

 

 

Zgodne z prawem zamówień publicznych: 

 

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


