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Projekt umowy 
o sporządzenie opracowania projektowego dla potrzeb wykonania ogrodzenia 

w Zakładzie/Instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno - działka o nr ewid. 14, obręb Dylów A 
 

zawarta w dniu ……………. roku pomiędzy: 

”EKO-REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul Bawełniana 18, wpisaną przez 
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000005790, NIP 769-19-17-979; REGON 590765381, BDO 000023260, 
wysokość kapitału zakładowego 80 611 600,00 zł, którą reprezentują:  

1) ……………………….. – ……………………………. 
2) ……………………….. - …………………………….. 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 

o następującej treści: 
 
Przedmiot umowy 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie przez Wykonawcę opracowania projektowego dla 

potrzeb wykonania ogrodzenia w Zakładzie/Instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno – działka 
o nr ewid. 14, obręb Dylów A.  
Zakres usługi został określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 należy wykonać w oparciu o: 
1) Wizję lokalną; 

2) Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac – załącznik nr 1 do umowy; 
3) Szkic z tyczenia geodezyjnego – załącznik nr 2 do umowy. 

 
§ 2 

1. Przedmiot niniejszej umowy ma być wykonany kompleksowo z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć oraz z wykorzystaniem najlepszej dostępnej techniki, wiedzy i umiejętności. 

2. Przedmiot niniejszej umowy ma być wykonany zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.), a także pozostałymi przepisami techniczno-budowlanymi 
oraz pozostałymi aktami prawa krajowego i wspólnotowego obowiązującymi na dzień oddania 
Zamawiającemu przedmiotu umowy. 

3. W przypadku zmiany przepisów prawa w toku realizacji niniejszej umowy lub planowanych do 
wprowadzenia zmian przepisów prawa, przedmiot umowy musi odpowiadać wymogom 
wynikającym ze zmienionego prawa na dzień jego oddania Zamawiającemu lub wymogom 

wynikającym z planowanej zmiany prawa. 
 

§ 3 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w następującej ilości egzemplarzy: 

1) Opracowanie projektowe, w tym opis planowanej do zrealizowania inwestycji, schematy 
konstrukcji ogrodzenia i schematy bram wjazdowych, plan sytuacyjny, kosztorys inwestorski 

i ślepy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.  

w wersji papierowej. 
Dodatkowo, Wykonawca wykona wersję elektroniczną przedmiotu umowy wymieniony w § 3 ust. 
1 na nośniku CD bez możliwości edycji tekstu w dwóch egzemplarzach (wersja PDF). Dodatkowe 
egzemplarze przedmiotu umowy Wykonawca wykona na żądanie Zamawiającego za dodatkową 
opłatą. 

2. Obowiązek dostarczenia wersji elektronicznej przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1  
niniejszego paragrafu nie dotyczy załączników, tj.: map, dokumentów dostarczanych przez 

Zamawiającego i innych dokumentów. 
 
Obowiązki Stron umowy 

§ 4 
1. Strony zobowiązują się do ścisłego współdziałania i wzajemnej współpracy przy realizacji 

wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

2. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie dane, 
których potrzeba wyłoni się w trakcie wykonywania prac objętych niniejszą umową. Wykonawca 
może zażądać od Zamawiającego przedstawienia danych i materiałów lub zażądać akceptacji 
bądź weryfikacji przez Zamawiającego przedstawionych materiałów i dokumentów, 
maksymalnie do 2/3 okresu przypadającego na realizację umowy. Niedotrzymanie przez 
Wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ustępie, a skutkujących wydłużeniem 
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terminu realizacji niniejszej umowy, zostanie uznane za nienależyte wykonywanie przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy oraz uprawni Zamawiającego do naliczenia kary umownej 
zgodnie z § 11 ust. 5 niniejszej umowy. Zamawiający może zażądać, aby Wykonawca na piśmie 
potwierdził przekazanie dokumentów i danych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie ujawniać uzyskanych od Zamawiającego informacji 

oraz wyników prac, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
 
Obowiązki Wykonawcy 

§ 5 
1. Na etapie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania  

z Zamawiającym treści opracowywanego przedmiotu umowy i jego omówienia.  
2. Wykonawca w trakcie wykonania przedmiotu umowy powinien dokonać omówienia: rozwiązań 

projektowych, wielkości nakładów rzeczowych i finansowych.  
3. Wykonawca, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zobowiązuje się do spotkania  

z Zamawiającym w siedzibie Spółki ”EKO-REGION” (ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów)  

w celu omówienia zakresu opracowanego przedmiotu umowy, ewentualnych uwag do 
przedmiotu niniejszej umowy oraz spraw organizacyjnych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w niniejszej 

umowie do dokonania poprawek opracowywanego przedmiotu umowy do momentu ich 
zaakceptowania przez Zamawiającego. 

 
§ 6 

1. W ramach niniejszej umowy i przewidzianego w § 10 ust. 1 umowy wynagrodzenia, Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do prac i dokumentacji będących 
utworem w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, powstałych w wyniku realizacji umowy. 
2. Wykonawca gwarantuje, że przy wykonywaniu niniejszej umowy nie będzie naruszać praw 

własności intelektualnej Zamawiającego lub osób trzecich ani też wykonywanie umowy nie 
stanowić będzie czynu nieuczciwej konkurencji. W przypadku, gdy Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o roszczeniach zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku naruszeniem przez 
Wykonawcę praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim lub też w związku  
z czynem nieuczciwej konkurencji, Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu 

zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty. W szczególności, w przypadku 
wytoczenia w związku z tym przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw 
własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze Strony pozwanej,  
a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. 

3. Jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z rezultatów prac 
wykonanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, na skutek naruszenia przez 

Wykonawcę praw własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój 
koszt wymaganych licencji lub nabycia praw bądź dokonania odpowiedniej modyfikacji lub 
ponownego wykonania dodatkowych prac pozwalających na takie korzystanie zgodnie z prawem. 
Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody do dokonywania przez Zamawiającego bez ograniczeń 

zmian w utworze, które wynikać będą z zaistniałej po stronie Zamawiającego potrzeby ich 

dokonania. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym obejmuje przeniesienie na 
Zamawiającego prawa do udzielania dalszej zgody na dokonywanie modyfikacji przez podmioty 
trzecie w zakresie, w jakim jest uprawniony do tego Zamawiający. 

5. Z chwilą odbioru przedmiotu niniejszej umowy, w ramach którego został dostarczony utwór, 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego przewidzianego 
w § 10 ust.1 niniejszej umowy, całość majątkowych praw autorskich do utworów nie będących 
programami komputerowymi, wraz z nośnikami, na których utwór został utrwalony, 

na następujących polach eksploatacji: 
1) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów; 

2) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaż), użyczenie, licencjonowanie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy; 
3) W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. wprowadzenie do sieci Internet); 
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4) W zakresie korzystania przez siebie lub na swoje zlecenie z dostarczonej dokumentacji dla 
celów projektowania, realizacji inwestycji - w tym wyboru Wykonawcy inwestycji, 
eksploatacji, remontów, modernizacji. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 10 
ust. 1 do: 
1) przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy, 
2) przestrzegania przepisów bhp i ppoż. podczas przebywania na terenie Zamawiającego, 
3) udzielania odpowiedzi na pytania do procedury wyłonienia wykonawcy wykonania ogrodzenia 

w Zakładzie/Instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno - działka o nr ewid. 14, obręb Dylów A 
w terminie ustalonym z Zamawiającym, maksymalnie do dwóch dni (z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy) od daty przesłania pytań (faksem lub drogą elektroniczną) od 
Zamawiającego. W ramach udzielania odpowiedzi na pytania do procedury wyłonienia 
wykonawcy wykonania ogrodzenia w Zakładzie/Instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno - działka 

o nr ewid. 14, obręb Dylów A, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich 
uzupełnień i poprawek sporządzonej dokumentacji projektowej. 

4) usunięcia na własny koszt wszystkich wad w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji 

prac budowlanych dotyczących wykonania ogrodzenia w Zakładzie/Instalacji w Dylowie A, 
gm. Pajęczno - działka o nr ewid. 14, obręb Dylów A maksymalnie do dwóch dni  
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania pisemnego 
zawiadomienia na piśmie (faksem lub drogą elektroniczną) od Zamawiającego, 

5) rozwiązania problemów związanych z realizacją wykonania ogrodzenia w Zakładzie/Instalacji 
w Dylowie A, gm. Pajęczno - działka o nr ewid. 14, obręb Dylów A, a niewymagających 
przyjazdów Wykonawcy na teren budowy - na piśmie (osobiście, pocztą, faksem, lub drogą 

elektroniczną) w ciągu 48 godzin (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) począwszy 
od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia na piśmie (faksem lub drogą elektroniczną) 
od Zamawiającego. 

2. W przypadku wystąpienia konieczności przyjazdów Wykonawcy na teren wykonania ogrodzenia  

w Zakładzie/Instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno- działka o nr ewid. 14, obręb Dylów A w celu 
rozwiązania problemów związanych z realizacją budowy, Wykonawca jest zobowiązany  
w ramach wynagrodzenia ryczałtowego do: 

1) przyjazdu w ciągu 48 godzin od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia na piśmie 
(faksem lub drogą elektroniczną) od Zamawiającego, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy;  

2) rozwiązania problemów związanych z realizacją budowy na piśmie (dostarczenie rysunku czy 
projektu zamiennego wraz z jego podpisaniem, jeżeli będzie to konieczne) w ciągu 48 godzin 
począwszy od daty przyjazdu na teren budowy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 
 

Termin wykonania 
§ 8 

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, którego szczegółowy zakres 
został określony w załączniku nr 1 do umowy, w terminie do ……………… od daty przekazania szkicu 

geodezyjnego z tyczenia granic działki nr 14, obręb Dylów A. 

 
Warunki odbioru przedmiotu umowy 

§ 9 
1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego, 97-400 Bełchatów,  

ul. Bawełniana 18 lub miejsce wskazane przez niego. 
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie całości przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo 

– odbiorczy podpisany przez przedstawicieli Stron umowy.  

3. Wykonawca dołączy do protokołu zdawczo-odbiorczego oświadczenie, iż jest on wykonany 
zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

 
Wynagrodzenie 

§ 10 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają w wysokości …….. 

zł netto (słownie: ………….. złotych netto) plus obowiązująca stawka podatku VAT ……….. zł 
(słownie: ………….. złotych), co daje kwotę brutto …………. zł (słownie: ………………… złotych).  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również pozostały zakres działań 
określonych w niniejszej umowie. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty 
związane z realizacją umowy, niezbędne do jej wykonania, łącznie z ewentualnymi poprawkami. 
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4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy,  
o którym mowa w § 9 ust. 2, podpisany przez przedstawicieli Stron umowy. Prawidłowo 
wystawiona przez Wykonawcę faktura będzie realizowana przez Zamawiającego w terminie 
30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Opóźnienie w zapłacie kwoty wynikającej z faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek 

zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych. 
6. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, powiększone o należny 

podatek VAT stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania 
wszelkich zobowiązań określonych w umowie. 

7. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia 
określonego w niniejszej umowie i jej załącznikach oraz jej nie ujęcia w wynagrodzeniu 
ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia  

z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 
8. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. Jeżeli koniec terminu płatności przypada  

w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień 
roboczy następujący po takim dniu. 

9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego lub imiennym 
rachunkiem w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwartym w związku  
z prowadzoną działalnością gospodarczą, dla którego jest prowadzony rachunek VAT oraz który 
znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o  którym mowa  
w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający zastrzega, że jeśli na dzień 
płatności wskazany rachunek nie będzie  znajdował się  w wykazie podmiotów zarejestrowanych 
jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, 

płatność zostanie wstrzymana bez prawa Wykonawcy do odsetek za ewentualne opóźnienie  
w zapłacie. 

10. Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług  
z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług będzie, zapłacone z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów 
i  usług. 

11. W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający 
oświadcza, że na chwilę zawarcia umowy posiada status dużego przedsiębiorcy. W przypadku 
zmiany statusu przedsiębiorcy, Zamawiający zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty 
zaistnienia zmiany na pisemne poinformowanie Wykonawcy o tym fakcie w formie oświadczenia, 
co nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. 

12. Wykonawca oświadcza, że stosownie do art. 11o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (tj.: Dz. U z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) jest rzeczywistym 
właścicielem należności wynikających z zawartej umowy i nie posiada miejsca zamieszkania, 
siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową,  
a w szczególności nie jest objęty domniemaniem o którym mowa w art. 11o ust. 1b tej ustawy. 
W przypadku zmiany okoliczności objętych niniejszym oświadczeniem Wykonawca zobowiązuje 
się  do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego na piśmie. 

 

Kary 
§ 11 

1. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w usunięciu wad z tytułu 
rękojmi za wady przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości  
0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy  
z powodu okoliczności, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, w wysokości 20 % 

wynagrodzenia ryczałtowego. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z powodu 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 20 % wynagrodzenia 
ryczałtowego. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto za każdorazowe niewypełnienie obowiązków, o których mowa w § 7 

niniejszej umowy. 
5. W razie nienależytego bądź nie wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona poprawek lub nie usunie wad w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający ma prawo do powierzenia wykonania poprawek 
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lub usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, o czym powiadomi go wcześniej 
pisemnie, niezależnie od uprawnienia przewidzianego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty wystawienia 
noty obciążającej. 

8. W przypadku, gdy wartość kar umownych nie pokryje wysokości poniesionej szkody, Strony 

zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

9. Rozwiązanie umowy bez wzajemnych roszczeń finansowych może nastąpić w każdym czasie 
jedynie za pisemną zgodą obu stron.  
 

Warunki gwarancji 
§ 12 

1. Wykonawca udziela gwarancji w pełnym zakresie na wykonany przez siebie przedmiot umowy do 
czasu zakończenia wykonania ogrodzenia w Zakładzie/Instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno - 
działka o nr ewid. 14, obręb Dylów A. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy do momentu 
wykonania ogrodzenia w Zakładzie/Instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno - działka o nr ewid. 14, 
obręb Dylów A. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usuwania w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w § 10 ust. 1 wad ujawnionych po odbiorze końcowym 
przedmiotu umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. O zauważonych wadach  
w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu.  

 
Postanowienia końcowe 

§ 13 

1. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w przypadku udostępniania danych osobowych 
Strony postępować będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi z zakresu ochrony danych 
osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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, zwane dalej „RODO” znajdującym się na stronie internetowej www.eko-region.pl 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapewnia  wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi 
wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów RODO, 
mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Wykonawca oświadcza, iż znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących 
przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które 
zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora 

danych.  
4. Wykonawca  oświadcza, iż dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane 

przekazał oraz w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych 
osobowych i przepisów RODO. 

5. Wobec osób i reprezentantów, którymi posługuje się podczas realizacji postanowień niniejszej 
Umowy, spełni w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny ”EKO-REGION” sp. z o. o.  

(zgodnie z art. 14 RODO), znajdujący się na stronie internetowej: www.eko-region.pl 

Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniany także względem każdej nowej osoby  
i reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane ”EKO-REGION” sp. z o.o.   

6. Wykonawca oświadcza, iż przekazywane  przez niego dane osobowe mogą być wykorzystane 
wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszej umowy. 

 
§ 14 

Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT 

podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych niniejsza umową.  

 

§ 15 
1. Do kierowania pracami projektowymi objętymi umową, Wykonawca wyznacza ………….., tel. 

……………………….………. 
2. Jako koordynatora w zakresie realizacji zlecenia Zamawiający wyznacza ……………………….., tel. 

……………………………….. 
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§ 16 
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 rozwiązać umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
 

§ 17 
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 16, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy 
w następujących sytuacjach: 
1) została rozwiązana firma Wykonawcy; 
2) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania uzasadnionych przyczyn lub 

nie kontynuuje jej pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego. 

 
§ 18 

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

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 
1) w zakresie zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zmiany stawki podatku VAT 

przez ustawodawcę; 

2) w zakresie wydłużenia terminu gwarancji i rękojmi na dowolny okres; 
3) w zakresie terminu wykonania prac objętych przedmiotem umowy, w następujących 

okolicznościach:  
a) leżących po stronie Zamawiającego, np. ze względu na czas potrzebny Zamawiającemu 

na przygotowanie informacji niezbędnych Wykonawcy do prawidłowego wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy czy ze względu na czas potrzebny Zamawiającemu na 
zaakceptowanie rozwiązań projektowych przedstawionych przez Wykonawcę; 

b) niezależnych od Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia, 
że opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych); 

c) i inne istotne okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy; 

4) w zakresie nieistotnej zmiany wpływającej na przedmiot umowy, nieskutkującej zmianą 
wynagrodzenia ryczałtowego. 

 

§ 19 
Ewentualne spory wynikłe z wykonania tej umowy rozstrzygane będą w pierwszej kolejności 
polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, spór rozstrzygnie 
Sąd właściwy siedzibie Zamawiającego. 
 

§ 20 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  
i Prawa Budowlanego. 
 

§ 21 
Niniejsza umowa została spisana w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej 
ze Stron. 

 

 
Załączniki: 
• Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac – załącznik nr 1 do umowy. 
• Szkic z tyczenia geodezyjnego – załącznik nr 2 do umowy 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA:    
                        

 


