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Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy do postępowania w trybie zasady 
konkurencyjności nr 12/2021/STER CPP/ZK  
 

Umowa nr 2021/………../STER CPP/ZK 
 
zawarta w Gdańsku w dniu ……………..2021 r. pomiędzy:  
 
1. BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 

Gdańsku, 80-299, ul. Nowy Świat 38 c, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod nr KRS 
0000432307, NIP 5862278701, REGON 221740579, reprezentowaną przez komplementariusza: 
BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, 80-299, ul. Nowy 
Świat 38 c, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod nr KRS: 0000399806, NIP: 5862274229, 
REGON: 221548221, reprezentowaną przez: 
Krzysztofa Kaweckiego - Prezesa Zarządu, uprawnionego do jego samodzielnej reprezentacji 
zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym, 

 
a      
 

2. ………………. z siedzibą w ……………….., adres: ……………., wpisaną/ym do Rejestru Przedsiębiorców 
CEIDG/KRS pod numerem1 ……………………, NIP ……………., REGON: ………………., 
reprezentowanym/ą przez2: 
………………………….., zwanym/ną w dalszej części Umowy Wykonawcą,  

 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie Zapytania Ofertowego nr 
12/2021/STER CPP/ZK z dnia 25.08.2021 r. zgodnego z zasadą konkurencyjności została zawarta 
Umowa z Wykonawcą o treści następującej: 

 
§ 1 

[OŚWIADCZENIA] 
1. Zamawiający oświadcza, że realizuje Projekt: „Innowacyjny ster strumieniowy CPP w układzie 

tandem” w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś 
priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B + R przed przedsiębiorstwa”, Działanie „Projekty B + 
R przedsiębiorstw”, Poddziałanie „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa” finansowanego, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej jako: Projekt) oraz zapewnia, że brak jest jakichkolwiek 
przeszkód prawnych lub faktycznych, które uniemożliwiałyby zawarcie przez Zamawiającego 
niniejszej umowy [Umowa].  

 
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Reprezentacja powinna być zgodna z informacjami w Krajowym Rejestrze Sądowym/Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, który zawiera dane obowiązujące na dzień zawarcia Umowy.  
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2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie Przedmiotu 
Umowy – będącego jednocześnie Przedmiotem Zamówienia w ramach rozstrzygniętego 
postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z ww. 
Zapytaniem ofertowym, oraz jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację 
Przedmiotu Umowy. 

3. Użyte w Umowie pojęcie „dni” – oznacza dni kalendarzowe. W przypadku określenia terminów 
dotyczących udziału w postępowaniu, realizacji Przedmiotu Zamówienia itd. w inny sposób niż 
„dni” – Zamawiający wskaże rodzajowo np. „dni robocze”.  

4. Prawa i obowiązki Stron niniejszej Umowy w zakresie zachowania obowiązku poufności reguluje 
odrębna umowa. 

 
§ 2 

[PRZEDMIOT UMOWY] 
1. W związku z realizacją Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, Przedmiot Umowy 

obejmuje realizację przez Wykonawcę dostawa olejowego uszczelnienia rufowego typu 
wargowego z certyfikatem morskiego Towarzystwa Klasyfikacyjnego do budowy 
modelu steru strumieniowego CPP w układzie przeciwbieżnym. 
[dalej: Przedmiot Umowy / Przedmiot Zamówienia].  

2. Wykaz elementów, na które składa się Przedmiot Zamówienia(dostawa): 
1) Olejowe uszczelnienie rufowe typu wargowego – 2 sztuki, w tym: 

a) Korpus uszczelnienia wykonany z brązu lub żeliwa zabezpieczonego przed korozją, 
b) Tuleja uszczelnienia ze stali nierdzewnej, 
c) Komplet pierścieni uszczelniających typu wargowego, ze sprężyną, 
d) Komplet nierdzewnych śrub mocujących korpus uszczelnienia do steru 

strumieniowego, 
e) Komplet nierdzewnych śrub mocujących tuleję uszczelnienia do piasty steru 

strumieniowego, 
f) Komplet uszczelek płaskich, 
g) Drut nierdzewny do zabezpieczenia śrub przed odkręceniem, 
h) Komplet korków zaślepiających wraz z uszczelkami. 

2) System monitoringu uszczelnienia – zbiornik oleju z doprowadzeniem do komory 
między gumą nr 2 i 3, poprzez kanały olejowe wewnątrz korpusu uszczelnienia – 2szt. 

3. Wraz z elementami dostawy, o których mowa w ust. 2 powyżej, należy dostarczyć 
instrukcję montażu i serwisowania uszczelnienia - w formie elektronicznej, w języku 
polskim lub angielskim.  

4. Wymogi techniczne dotyczące Przedmiotu Zamówienia: 
1) Uszczelnienia 3 wargowe. Dwie wargi uszczelniające od strony wody morskiej, jedna 

warga uszczelniająca od strony oleju smarnego przekładni steru strumieniowego, 
2) Pierścienie uszczelniające kompatybilne z olejami mineralnymi, 
3) Prędkość obrotowa wału: ~481obr/min., 
4) Ciśnienie wewnątrz korpusu: max.1bar., 
5) Maksymalne zanurzenie osi śruby: 3,6m, 
6) Średnica wału 120mm. 
7) Ogólne wymiary uszczelnienia zgodne z rysunkiem gabarytowym uszczelnienia 

głównego stanowiącym Załącznik nr 1 do ZO, 
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8) Uszczelnienie musi posiadać uznanie typu wystawione przez Polski Rejestr Statków 
S.A., bądź inne Towarzystwo Klasyfikacyjne zrzeszone w IACS (International 
Association of Classification Societies). 

5. W zakres Przedmiotu Zamówienia (dostawy) wchodzą również świadczenia wykonywane 
w ramach wykonywania Umowy o zamówienie na etapie po wydaniu Zamawiającemu 
Przedmiotu zamówienia, związane z udzieloną gwarancją oraz odpowiedzialnością z tytułu 
rękojmi za wady (elementy umowy sprzedaży).  

6. Według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV odpowiadający Przedmiotowi Umowy 
to: 34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu i 35121500-
3 – Uszczelnienia. 

7. Wykonawca oświadcza, iż dostarczany przez niego Przedmiot Umowy będzie posiadać 
wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty  i będzie spełniać wszelkie wymogi wynikające z 
odpowiednich przepisów oraz ustanowionych norm jakościowych.  

 
§ 3 

[TERMIN, MIEJSCE WYKONANIA, DOSTAWA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY] 
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Umowy maksymalnie w terminie do 12 

tygodni od dnia podpisania Umowy. W przypadku gdy ostatni dzień terminu wskazanego w zdaniu 
poprzedzającym przypadnie na dzień wolny od pracy, ostatnim dniem na realizację dostawy jest 
kolejny dzień roboczy następujący po dniu wolnym od pracy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Umowy na adres siedziby Zamawiającego, tj. 
ul. Nowy Świat 38 c, 80-299 Gdańsk. 

3. Dostawa odbędzie się w dniu roboczym (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8.00 do 15.00. 
Dokładna data i godzina dostarczenia Przedmiotu Umowy zostanie ustalona przez Wykonawcę z 
Zamawiającym w drodze korespondencji e-mail, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 
Zamawiający wskaże z imienia i nazwiska osobę, która dokona odbioru Przedmiotu Zamówienia 
w jego imieniu. 

4. Dostawa zostanie zrealizowana zgodnie z następującymi warunkami: 
1) Przedmiot Zamówienia musi być fabrycznie nowy, niezniszczony, nieuszkodzony, 

pełnowartościowy, oryginalnie zapakowany. 
2) Organizacja transportu i odpowiedzialność za transport Przedmiotu Zamówienia do 

siedziby Zamawiającego oraz koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.  
3) Zabezpieczenie Przedmiotu Zamówienia na czas transportu: Wszystkie komponenty 

dostawy muszą być odpowiednio zabezpieczone przez Dostawcę aby nie uległy 
uszkodzeniu, zabrudzeniu  i korozji w trakcie transportu. 

5. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany przez Zamawiającego w terminie do 6 dni 
roboczych od dnia dostawy. W tym czasie zostanie zweryfikowana zgodność dostarczonych 
przedmiotów z zawartą Umową. W przypadku braku podpisania przez Zamawiającego protokołu 
zdawczo-odbiorczego w wyżej wymienionym terminie uważa się, że protokół zdawczo-odbiorczy 
został przyjęty bez uwag. Oryginał podpisanego przez Zamawiającego protokołu zdawczo – 
odbiorczego zostanie wysłany do podpisu do Wykonawcy i będzie od podstawą do wystawienia 
przez Wykonawcę faktury rozliczającej Przedmiot Zamówienia.  

6. Zamawiający może odmówić odbioru Przedmiotu Zamówienia, jeżeli nie będzie on zgodny z 
treścią Umowy, w tym z rysunkiem gabarytowym głównego uszczelnienia stanowiącym Załącznik 
nr 1 do ZO – w takim wypadku protokół zostanie podpisany z uwagami, a Wykonawca będzie 
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zobowiązany do usunięcia niezgodności. Odmowa odbioru Przedmiotu Zamówienia powoduje 
zwłokę Wykonawcy. 

7. Termin usunięcia niezgodności, o której mowa ustępie poprzedzającym, rozpoczyna się z dniem 
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie (zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego), a kończy z 
dniem przekazania Przedmiotu Umowy wolnego od wad Zamawiającemu. Termin realizacji 
reklamacji zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego winien być możliwie najkrótszy, 
niepowodujący po stronie Zamawiającego nadmiernych trudności, przestoju w 
pracy/realizowanych zadaniach w związku z brakiem danego elementu – wg Zamawiającego 
maksymalnie 30 dni.  

 
§ 4  

[Gwarancja] 
1. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych, materiałowych i 

wykonawczych.  
2. Wykonawca udziela ………. – miesięcznej3 gwarancji na wszystkie elementy dostawy. Gwarancja 

biegnie od dnia podpisania bez uwag protokołu zdawczo – odbiorczego akceptującego odbiór 
Przedmiotu Umowy.  

3. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca 
w odpowiedzi na powiadomienie o wadzie zgłoszone przez Zamawiającego, które nastąpi 
najpóźniej w terminie 5 dni od daty jej wykrycia (za pośrednictwem korespondencji na adres 
email), zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia awarii w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
roboczych licząc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie przez Zamawiającego do dnia 
przekazania Zamawiającemu wolnego od wad elementu, na własny koszt (z uwzględnieniem 
kosztu transportu). 

4. Okres gwarancji danego elementu dostawy będzie przedłużony o czas, w którym element ten nie 
będzie używany z powodu wystąpienia wady przez czas naprawy. Wykonawca udziela dodatkowej 
gwarancji na te elementy dostawy, które zostaną wymienione na nowe w okresie obowiązywania 
gwarancji (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych). 

5. Gwarancja wygasa w przypadku nieprzestrzegania przez Zamawiającego zobowiązań wynikających 
z Warunków Dostawy i dokumentacji technicznej. 

6. Gwarancja nie obejmuje elementów dostawy, które zostały zmodyfikowane przez Zamawiającego. 
7. Wykonawca nie odpowiada za wady, które powstały w wyniku nieprawidłowego użytkowania 

dostarczonych w ramach Umowy urządzeń/elementów. 
8. W razie wątpliwości za prawidłowe korzystanie dostarczonych w ramach Umowy 

urządzeń/elementów uważa się normalne korzystanie zgodnie z ich przeznaczeniem.  

 
§ 5 

[WYNAGRODZENIE] 
1. Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 Wykonawcy należne jest 

wynagrodzenie w wysokości …………………..  netto (słownie: …………………. , …/100), powiększone o 

 
3 Zgodnie z oświadczeniem zawartym w pkt III.14 Oferty Wykonawcy - Oferta stanowi Zał. nr 1 do Umowy 
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należny podatek VAT w wysokości ………………  (słownie: …………….. , …/100), razem ………………..  
brutto (słownie: ……………..  …………/100)4. 

2. Cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy. 
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag przez Strony protokół zdawczo - 

odbiorczy, o którym mowa w §3 ust. 5 niniejszej Umowy.  
4. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie poprawnej pod względem formalno-rachunkowym 

faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 14 dni 
do wpłynięcia poprawnej faktury do Zamawiającego, przy czym za dzień zapłaty strony przyjmują 
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wyczerpuje w całości roszczenia 
Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy i obejmuje wszystkie koszty, jakie mogą 
powstać w związku z realizacją Umowy. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest małym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dn. 8 
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. w 
Dz.U. z 2021 r. poz. 424 ze zm.). 

7. Wykonawca oświadcza, że jest mikro/małym/średnim/dużym5 przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 
pkt 5/66 ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (tj. w Dz.U. z 2021 r. poz. 424 ze zm.). 

8. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT zarejestrowanymi pod numerami 
NIP wskazanymi w komparycji niniejszej Umowy”. 

9. Strony zgodnie postanawiają, że ostateczne uzgodnienie warunków handlowych, dotyczące 
obniżenia podstawy opodatkowania po wystawieniu faktury (dla dostawy towarów lub 
świadczenia usług), z przyczyn, o których mowa w Art. 106j Ustawy o podatku od towarów i usług, 
następuje każdorazowo z dniem wystawienia faktury korygującej przez Stronę, występującą w 
danej transakcji jako dostawca towaru lub świadczeniodawca. 

10. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa „Wsparcie 
prowadzenia prac B + R przed przedsiębiorstwa”, Działanie „Projekty B + R przedsiębiorstw”, 
Poddziałanie „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” 
finansowanego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

 
§ 6 

[KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIE] 
1. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia zawinionej szkody wyrządzonej Zamawiającemu lub 

osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej Umowy, na zasadach opisanych poniżej. 
2. Z tytułu uchybienia terminowi dostawy Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,3 % wartości Umowy netto za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy zastrzeżeniu, że maksymalna kwota kary umownej z tego 
tytułu nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto przewidzianego Umową, tj. 
wynagrodzenia, o którym mowa w §5 , ust. 1. 

 
4 Cena i waluta, w jakiej została wyrażona, zgodnie z pkt II.1 Oferty, która stanowi Zał. nr 1 do Umowy.  
5 Niepotrzebne skreślić 
6 Jeżeli mikro/mały/średni to 5, jeżeli duży to 6 
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3. Z tytułu uchybienia terminowi do usunięcia niezgodności/wad, wymiany przedmiotu na wolny od 
wad na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,3% wartości umowy netto za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, przy zastrzeżeniu, że maksymalna kwota kary umownej z tego tytułu 
nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto przewidzianego Umową, tj. wynagrodzenia, o 
którym mowa w §5 , ust. 1. 

4. Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiadającej kwocie 20% 
wynagrodzenia netto przewidzianego Umową, tj. wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, ust. 1.  

5. Całkowita łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu kar umownych w 
ramach niniejszej Umowy, ograniczona jest do 20% całego wynagrodzenia netto z tytułu 
wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w §5 st. 1 Umowy.  

6. Niezależnie od innych postanowień Umowy odpowiedzialność Stron względem siebie w związku 
z realizacją Umowy jest ograniczona do wysokości 100% wartości wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w §5 ust. 1 Umowy. Strony jednoznacznie wskazują, że niezależnie od podstawy prawnej 
roszczeń odszkodowawczych, żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu 
jakiejkolwiek utraty zysku, straty produkcyjnej lub straty w korzystaniu, utraty umów, 
jakichkolwiek strat następczych lub pośrednich, w tym za utracone korzyści, których Strona może 
doznać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy lub innym zdarzeniem 
powodującym szkodę. Ograniczenie odpowiedzialności do wysokości, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym nie ma zastosowania w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie, na skutek rażącego 
niedbalstwa lub w wyniku popełnienia przestępstwa. 

7. Strony nie odpowiadają za opóźnienia wynikające z działań sił wyższych na które nie mają wpływu.  
 

§ 7 
[ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w drodze jednostronnego 
oświadczenia woli: 

1) W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn 
lub przerwał realizację Umowy i jej nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiającego, przy 
czym wezwanie należy skierowane drogą elektroniczną na adresy wskazane w § 11 ust. 2 
pkt 2) Umowy lub na adres pocztowy wskazany w komparycji Umowy. 

2) W przypadku, gdy Wykonawca pomimo uprzednich wyrażonych zastrzeżeń 
Zamawiającego i wezwania do prawidłowej realizacji Umowy, nie wykonuje Przedmiotu 
Umowy zgodnie z warunkami umownymi,  

3) W przypadku gdy, środki na realizację Projektu zostały cofnięte z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, albo gdy z jakichkolwiek przyczyn Projekt zostanie przerwany przez 
Instytucję Zarządzającą, także z powodu istotnej zmiany warunków rynkowych, 

4) W przypadku braku zgodnego stanowiska Stron co do zmiany Umowy, która to zmiana jest 
konieczna z przyczyn niezależnych od Stron, np. z uwagi na proces realizacji Projektu, 
decyzje Instytucji Zarządzającej lub organu administracji publicznej z jakichkolwiek 
przyczyn, 

5) W razie likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy lub złożenia wniosku o ogłoszenie jego 
upadłości, niewypłacalności Wykonawcy,  

6) W przypadku naruszenia zasad partnerskiej współpracy przez Wykonawcę, naruszenia 
obowiązku poufności, ochrony danych osobowych. 
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2. Strony nie będą wobec siebie odpowiedzialne lub nie będą uznane za naruszające postanowienia 
Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z 
Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem 
działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od Stron, 
które uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły 
przewidzieć, oraz którym nie mogły zapobiec, a także ich przezwyciężyć poprzez działanie z 
należytą starannością. Za siłę wyższą rozumie się m.in. stany pandemii, jak i regulacje prawne 
wydane przez władze państwowe lub samorządowe, które mają wpływ na możliwość realizacji 
Umowy. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strony podejmą rozmowy co do możliwości i 
warunków dalszej realizacji Umowy. 

3. Strony są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania się o fakcie wystąpienia siły wyższej, 
udowodnienia tych okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej 
wystąpienie zdarzenia mającego cechy siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki zdarzenie miało 
na przebieg realizacji Projektu.  

4. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez Strony 
należytej staranności w rozumieniu art. 355 §2 Kodeksu cywilnego. 

5. Odstąpienie od Umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 
6. W przypadku odstąpienia od Umowy jednej ze Stron, drugiej Stronie należy się wynagrodzenie za 

dokonane czynności do momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu – proporcjonalnie do 
poziomu wykonania i realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy.  

 
§ 8 

[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH] 
1. Strony ustalają, że udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe osób reprezentujących Stronę, 

osób kontaktowych lub odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu Umowy  w następującym 
zakresie: imię i nazwisko, pełniona funkcja, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu.  

2. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób, o których mowa w ust. 1, do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie Przedmiotu Umowy, ustalenie, 
dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających z Umowy lub z nią związanych.  

3. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Umową oraz 
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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, 
str. 1). 

4. Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny 
wobec osób, o których mowa w ust. 1 Umowy, w tym poinformować je o udostępnieniu ich 
danych drugiej Stronie w zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności wskazując 
informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1). Klauzula informacyjna ze strony 
Zamawiającego stanowi załącznik nr 3 do Wzoru Umowy z Wykonawcą. Strona, która spełnia 
obowiązek informacyjny w imieniu drugiej Strony, nie ponosi odpowiedzialności za zakres ani 
treść tego obowiązku informacyjnego. 



 

 

str. 8 
 

5. Strony zgodnie potwierdzają, że w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy nie występuje 
konieczność przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest druga Strona. W 
razie powstania takiej potrzeby Strony zobowiązują się, przed powierzeniem danych osobowych 
drugiej Stronie, do zawarcia umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.  

 
§ 9 

[DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY] 
1. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy w ramach Projektu, o którym 

mowa w §1 ust. 1: 
1) poddanie się ewentualnym kontrolom podmiotom do tego upoważnionym, tj. udzielenie na 

żądanie tych podmiotów informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Umowy, 
2) przekazywanie Zamawiającemu kopi informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych 

lub innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje kontrolujące w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania tych dokumentów, 

3) przechowywanie w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji wszelkich 
danych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, w szczególności oryginałów 
dokumentów księgowych, protokołów odbioru dokumentujących wykonanie Przedmiotu 
Umowy lub innych dokumentów potwierdzających jego wykonanie, przez okres 3 lat od dnia 
zakończenia Projektu, tj. co najmniej do dnia 31.07.2025 r. Okres ten może ulec zmianie, o 
czym Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 
okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg Przedmiotu Umowy.  

 
§ 10 

[WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY] 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez każdą ze Stron.   
2. Żadna ze Stron nie będzie, bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej Strony, cedować praw i/lub 

obowiązków z Umowy ani w całości ani w części na podmiot trzeci. 
3. Umowa jest wiążąca dla Stron i ich następców prawnych.  

 
§ 11 

[DORĘCZENIA] 
1. Wszelkie oświadczenia Stron, zawiadomienia, itp. winny pod rygorem nieważności zachować 

formę pisemną lub formę elektroniczną, tj. opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
2. Do bieżących kontaktów w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy Strony wskazują osoby: 

1) ze strony Zamawiającego:  
Lucyna Formela, email: lucyna.formela@botatechnik.pl, tel. 539-523-525, 
Damian Nowakowski, email: damian.nowakowski@botatechnik.pl, tel. 784 320 421. 

2) ze strony Wykonawcy:  
……………, email: ………………, tel. …………………. 

3. Do protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy upoważnieni są: 
1) po stronie  Zamawiającego – przedstawiciele zarządu Zamawiającego, 
2) po stronie Wykonawcy – …………………………….. 

4. Doręczenia będą dokonywane pod adresy wskazane we wstępnej części Umowy.  
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5. Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu 
do doręczeń pod rygorem uznania korespondencji skierowanej pod ostatnio podany adres za 
skutecznie doręczoną z dniem pierwszego awiza. Zmiana adresu lub osób do kontaktów nie 
stanowi zmiany Umowy. 

 
§ 12 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 
1. Strony zobowiązane są do współpracy w trakcie realizacji Umowy i udzielania sobie wszelkich 

informacji mogących mieć wpływ na realizowany Przedmiot Umowy.  
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne 

przepisy powszechnie obowiązujące. 
3. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy z Wykonawcą, 

chyba  że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zmiana Umowy może nastąpić także w wyniku 
jednostronnej decyzji Zamawiającego, jeżeli dojdzie do nadzwyczajnej zmiany okoliczności, a 
realizacja zamówienia grozić będzie Zamawiającemu niepowetowaną stratą lub zagrożeniem 
dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. 

4. Zmiana Umowy (w tym jej załączników) może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron w formie 
pisemnej w postaci Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.  

5. Strony poddają spory wynikające w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy prawu 
polskiemu materialnemu i procesowemu, które to ewentualne spory Strony poddają pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego każdorazowo właściwego miejscowo ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
Załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami  
Załącznik nr 2: Rysunek gabarytowy uszczelnienia głównego (nr BP-20/099-1-DN) 
Załącznik nr 3: Klauzula informacyjna RODO 

 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA 

 
 

….......................................................   …...................................................... 



 

 

str. 10 
 

Załącznik nr 3: KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie) mając 
na względzie obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia, Spółka BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w 
Gdańsku informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Spółka BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Gdańsku (dalej 
także jako: Spółka lub BOTA Technik), KRS 0000432307, NIP 5862278701, ul. Nowy Świat 38c, 80-299 Gdańsk, tel.: 58 741 29 04,  e-mail: 

info@botatechnik.pl, www.botatechnik.pl 
2. Spółka nie jest podmiotem zobowiązanym do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawie przetwarzanych przez Spółkę 

danych osobowych w związku z prowadzonymi postepowaniami o udzielenie zamówienia publicznego (niezależnie od trybu postępowania i 

podstawy prawnej) prosimy o kontakt pod numerem telefonu wskazanym w pkt. 1 oraz e-mail: rodo@botatechnik.pl 
3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane przez zgodnie z przepisami Rozporządzenia tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) w celach realizacji zadań 

i obowiązków określonych przepisami prawa, tj. „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.) – dalej jako: ustawa. 

4. Spółka jako Zamawiający w ramach jakiegokolwiek prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest uprawniona do 
udostępnienia danych osobowych określonych w art. 10 Rozporządzenia (dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w 
celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej z działu VI - do upływu terminu do ich wniesienia. Do przetwarzania takich danych 
- osoby upoważnione na podstawie pisemnego upoważnienia. 

5. Spółka BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadania 
określonego w pkt. 4 niniejszej klauzuli, lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji dokumentacji dotyczącej 
udzielonego zamówienia, lub okresu ewaluacji projektu w związku z którym postepowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone. 

6. W sytuacji zaistnienia dobrowolności podania danych celem ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia - (tj. 
przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody) osoba, której danych będzie to dotyczyć zostanie o tym niezwłocznie poinformowana celem 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w 
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może 
jednak prowadzić do uniemożliwienia realizacji przez Administratora celu przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody. 

7. Zbierane i przetwarzane przez BOTA Technik dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą 
być w szczególności: operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne, księgowo – finansowe, 
audytorskie, doradcze, oraz organy publiczne z zastrzeżeniem pkt. 8 niniejszej klauzuli. 

8. Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania nie są 
odbiorcami danych osobowych.  

9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
10. W związku z przetwarzaniem przez BOTA Technik danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO)  z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać 
informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator, a także z 
zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w przepisach szczególnych, w tym w szczególności w: 
- art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.) stanowiącego, o 
ograniczeniu prawa z art. 15 ust. 1 - 3 Rozporządzenia: w przypadku realizacji wniosku osoby skierowanego na tej podstawie do 
Zamawiającego, którego realizacja wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania (analogicznie w art. 97 ust. 1a ustawy); 
b) żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), z zastrzeżeniem art. 97 ust. 1b ustawy, iż żądanie uzupełnienia/ sprostowania 
danych nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników; 
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO); z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w przepisach 
szczególnych, w tym w szczególności w art. 96 ust. 3b ustawy,  
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), 
e) żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO). 

11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez BOTA Technik Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje 
Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Administrator wskazuje, iż w zakresie realizacji zadań na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.)  oraz przy stosowaniu tychże przepisów w drodze odesłania lub w sposób pomocniczy – stosuje szczególne 
zasady realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia przez zamieszczenie wymaganych informacji w ogłoszeniu o 
zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminie konkursu lub przy pierwszej czynności 
skierowanej do Oferenta. 

13. Zasada jawności danych osobowych zgodnie z art. 96 ust. 3a nie dotyczy danych, o których mowa w art. 9 Rozporządzenia, tj. „danych 
wrażliwych”. 

- Administrator danych osobowych –BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Gdańsku. 


