Załącznik nr 6 do SIWZ
U M O W A Nr ...................
zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w trybie przetargu nieograniczonego – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.).
w Poznaniu w dniu...................... 2018 r.
pomiędzy Województwem Wielkopolskim - Zespołem Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego, ul. Kościuszki 95 Poznań 61-716, NIP 778-1346-888,
reprezentowanym przez: Janusza Łakomca – Dyrektora ZPKWW w Poznaniu
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
................................, z siedzibą w ............................................., działającym na
podstawie ................, reprezentowanym przez ....................zwanym dalej „Wykonawcą”
dalej zwani łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy z 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
zwanej dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru oferty
Wykonawcy, strony zawarły umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na Modernizacji drogi dojazdowej do OEP Chalin zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), ogłoszeniem o zamówieniu, ofertą złożoną przez Wykonawcę, a stanowiącą Załącznik do niniejszej
Umowy oraz niniejszą umową.
§2
Termin realizacji
1. Termin realizacji całości umowy ustala się od dnia podpisania umowy do ……….,
2. Wprowadzenie na teren robót nastąpi w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Data podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez wad jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
§3
Wynagrodzenie
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzenie. Obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków Zamówienia, jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c. które wyraża się kwotą: brutto ............................... zł.,
(słownie: .................................).
2. Niniejsza umowa nie może stanowić podstawy podwyższenia wynagrodzenia,
w przypadku wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek robót dodatkowych.
3. Zamawiający nie zabezpiecza zaplecza budowy, miejsca zwałki gruzu oraz składowania materiałów budowlanych - czynności tych dokonuje Wykonawca na własny koszt.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1, jest to niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy, obejmujące wszystkie świadczenia konieczne do terminowe1

go wykonania przedmiotu umowy – zgodnie postanowieniami SIWZ.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy.
§4
1. Obowiązki Zamawiającego:
Do obowiązków Zamawiającego należy:
• Wprowadzenie Wykonawcy na teren robót w terminie określonym w § 2 ust. 2
umowy;
• Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
• Dokonanie odbioru robót zanikających w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia;
• Przystąpienie do odbioru końcowego w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru;
• Zakończenia czynności odbioru w ciągu 2 dni od dnia jego rozpoczęcia.
• Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty;
2. Uprawnienia Zamawiającego:
Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
§5
Obowiązki Wykonawcy
Organizacja robót należy do Wykonawcy, który przejmuje na siebie obowiązek (bez
odrębnego wynagrodzenia):
1) Uzyskanie wymaganych prawem zgód i pozwoleń (warunkujących uruchomienie
inwestycji i po zakończeniu jej użytkowanie);
2) Powierzenia obowiązków kierownika budowy osobie posiadającej uprawnienia
budowlane, która będzie odpowiedzialna ze strony wykonawcy za koordynację
realizacji całości przedmiotu umowy;
3) Przekazania Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zawarcia umowy oświadczenia
o objęciu funkcji kierownika budowy wraz z kopiami uprawnień i zaświadczenia
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
4) Pełnienia funkcji kierowania i koordynowania realizacji robót przez podwykonawców;
5) Zorganizowania placu budowy;
6) Poniesienia kosztów organizacji oraz utrzymania placu budowy, zużycia wody
i energii elektrycznej w okresie realizacji robót;
7) Prowadzenia robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi wykonania robót, przepisami Prawa Budowlanego, BHP i Ppoż;
8) Prowadzenia dokumentacji budowy;
9) Ponoszenia, od chwili przejęcia placu budowy do chwili odbioru końcowego, odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe z jego winy na terenie budowy;
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10) Oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania i konserwacji
urządzeń zabezpieczających teren budowy;
11) Natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnej awarii;
12) Zgłoszenia pismem przedmiotu umowy do odbioru;
13) Zgłaszania pisemnego do odbioru wszelkich robót „zanikających” oraz zakończonych i przekazywanych do użytkowania etapów realizacji zadania;
14) Uporządkowania terenu robót i doprowadzenia go do stanu pierwotnego;
15) Informowania Zamawiającego o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.
16) realizacji robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru
inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi,
17) zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, urządzeń, sprzętu, narzędzi i konstrukcji, niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy
18) zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, wcześniej
wykonanych elementów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia robót.
19) zatrudnienie na umowę o prace odpowiednich pracowników zgodnie z wymogami SIWZ. oraz poddanie się weryfikacji ich zatrudnienia przez Zamawiającego
u Wykonawcy oraz Podwykonawców.
§6
Materiały budowlane i instalacyjne, instalacje oraz dodatkowe wymagania
techniczne
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych
i fabrycznie nowych.
2. Materiały, o których mowa w ust.1, muszą odpowiadać, co, do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych odrębnymi przepisami prawa, wymaganiami projektów oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót.
§7
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres przedmiotu
umowy stanowiący .........% wartości przedmiotu umowy.
2. Wykonawca
niezwłocznie
przedłoży
Zamawiającemu
projekty
umów
z Podwykonawcami na roboty, o których mowa w ust. 1, wraz z dokumentacją
określającą zakres i wartość robót do wykonania przez Podwykonawcę.
3. Zamawiający zastrzega sobie, że ustalone ceny z Podwykonawcami nie mogą
przekroczyć cen określonych w ofercie Wykonawcy.
4. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez Podwykonawców, odpowiadając za działania Podwykonawców
jak za własne.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia niezapłaconych w terminie należności dla Podwykonawców
i dokonania zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia, przed uregulowaniem faktury końcowej.
7. Przed złożeniem rozliczenia za realizację robót określonych w harmonogramie
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podziału robót oraz końcowego rozliczenia robót Wykonawca przedłoży pisemne
oświadczenia wszystkich Podwykonawców o całkowitym rozliczeniu finansowym
wykonanych przez nich robót.
8. Postanowienia niniejszej Umowy dotyczące Wykonawcy mają odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do podwykonawców.
§8
Nadzór
Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót, wynikających z warunków niniejszej Umowy wyznacza się osoby:
1. Ze strony Zamawiającego: inspektor nadzoru robot budowlanych:
..................................................., który będzie pełnił funkcje koordynatora z ramienia
2. Ze strony Wykonawcy: kierownik budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, który złoży oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy.
§9
Odbiór przedmiotu umowy
1. Z czynności odbioru strony sporządzą Protokół odbioru końcowego Przedmiotu
Umowy, który podpisany zostanie przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
Protokół ten będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całości przedmiotu
umowy.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru,
z jednoczesnym przekazaniem wymaganych dokumentów
3. Zamawiający rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
4. Przedstawiciele Zamawiającego zakończą czynności odbioru w ciągu 3 dni od
dnia jego rozpoczęcia.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady bądź usterki, Zamawiający może przerwać odbiór, do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. Powyższe nie przedłuża terminu końcowego oddania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, wskazanego w § 2 niniejszej Umowy.
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w protokole wad lub usterek.
7. Protokolarne stwierdzenie usunięcia wad lub usterek ujawnionych przy odbiorze
stanowi odbiór ostateczny przedmiotu umowy.
8. Podstawę rozliczenia Wykonawcy z wykonania Przedmiotu Umowy stanowić będzie protokół odbioru ostatecznego robót.
9. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu udzieloną na
piśmie gwarancję.
10. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru Przedmiotu Umowy, w szczególności
w przypadku stwierdzenia jego niezgodności z SIWZ lub ofertą Wykonawcy
§ 11
Rozliczenie wykonawcy za wykonany Przedmiot Umowy
1. Ustala się realizację płatności na podstawie faktury VAT końcowej, która została
należycie wystawione.
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2. Dokonanie płatności będzie możliwe po potwierdzeniu przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego, w protokole odbioru faktu ich wykonania bez wad
i usterek.
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu faktury w terminie do 7 dni po każdym dokonanym odbiorze prac.
4. Zamawiający dokona zapłaty faktury końcowej nastąpi w terminie do……. dni licząc od dnia jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
przelewem na nr konta podany w fakturze VAT.
7. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana przez Zamawiającego płatność.
§ 12
1. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT wystawionych na: Nabywcę/Podatnika – Województwo Wielkopolskie - Zespół Parków
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, ul. Kościuszki 95 Poznań 61716
2. Na fakturze musi widnieć zapis, że Odbiorcą/Płatnikiem będzie Województwo
Wielkopolskie - ZPKWW, ul. Kościuszki 95, Poznań 61-716.
3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiadającym NIP ............., REGON ................... rachunek bankowy nr ...............
§ 13
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy;
2) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w danym okresie rozliczeniowym za niezatrudnienie lub nieprawidłowe zatrudnienie osób przewidzianych do zatrudnienia w formie umowy o prace, za każdy dzień stwierdzonej
wady.
3) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek oraz opóźnieniu w usunięciu niezgodności przedmiotu umowy z warunkami SIWZ – stwierdzonych
podczas odbioru końcowego Zadania lub w okresie gwarancji i rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
4) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w
Umowie
5) W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy, w sytuacjach określonych w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.
6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nienależytego
wykonania Umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w
Umowie, przy czym nienależyte wykonanie Umowy to jej realizacja, która pozostaje w sprzeczności z postanowieniami Umowy lub ofertą Wykonawcy bądź
zapisami SIWZ albo nie zapewnia osiągnięcia wymaganych parametrów funkcjonalności wynikających z SIWZ i użytkowych przedmiotu Umowy.
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7) Jeżeli szkoda będzie wyższa niż kara umowna Zamawiający będzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach
ogólnych.
§ 14
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na wykonany
Przedmiot Umowy licząc od dnia odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy.
2. Dokument gwarancji Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy, przed rozliczeniem finansowym.
3. Strony ustaliły, że Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu zamówienia na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego.
4. Termin przekazania Przedmiotu Umowy protokołem odbioru ostatecznego
w użytkowanie jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi, który to biegnie
równolegle.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi
na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
6. Stwierdzone w okresie rękojmi i gwarancji, na podstawie protokołów ujawnienia
usterek, usterki lub wady Wykonawca, usunie na własny koszt najpóźniej w terminie 14- stu dni licząc od dnia otrzymania ich pisemnego zgłoszenia.
7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy
w ciągu 10 dniu od ich ujawnienia.
8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający,
po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i opłaci tak wykonaną usługę z kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia.
9. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;
4) likwidacji firmy Wykonawcy;
5) zajęciu majątku Wykonawcy.
10. Wykonawca odpowiada za jakość Przedmiotu Umowy i oświadcza, że spełnia
ono wszystkie wymagania opisane w ofercie Wykonawcy i SIWZ, stanowiących
załączniki do Umowy.
11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji po upływie
terminu określonego w ust. 1, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego
upływem.
12. Wykonawca oświadcza, że czynności prowadzone w ramach gwarancji wykonywane
będą profesjonalnie, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do
wykonywania tych czynności.

§ 15
Zmiana umowy
1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez
obie umawiające się strony.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem:
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a. Zmiany z przyczyn losowych osób reprezentujących strony, wymienionych
w § 8 umowy.
b. Losowej przyczyny zmiany podwykonawcy(ów) z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia posłużył się doświadczeniem Podwykonawcy to musi udokumentować doświadczenie nowego Podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy nie powoduje zmiany terminu realizacji
zamówienia.
c. Zmiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia awarii, niekorzystnych warunków pogodowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, mającej wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia.
d. Ze względów organizacyjnych, technicznych i finansowych może nastąpić
przeniesienie realizacji około 27 % wartości całego zamówienia na rok _____,
co skutkować będzie zmianą terminu wykonania całości zamówienia.
e. Uzasadnionej zmiany którejkolwiek z osób uczestniczących w wykonaniu
Przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę
pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że w dalszym ciągu spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. W przypadkach określonych w pkt. 2 zmiana umowy skutkować będzie zmianą
wartości rozliczeń w danym roku budżetowym.
§ 16
1. W razie wystąpienia przypadku Siły Wyższej, mającego negatywny wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień Umowy, strona dotknięta Siłą Wyższą, zostaje
zwolniona ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, na czas występowania Siły
Wyższej, a uzgodnione terminy zostaną odpowiednio przedłużone.
2. W razie wystąpienia przypadku Siły Wyższej, Strona, która ze względu na Siłę
Wyższą nie może zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić
pisemnie o tym fakcie drugą stronę oraz podać dane na temat okoliczności Siły Wyższej oraz ich wpływu na realizację zobowiązań.
3. Po ustaniu Siły Wyższej, Strona dotknięta jej działaniem, jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń Siły Wyższej. Po otrzymaniu zawiadomienia Strony ustalają nowy termin realizacji Umowy.
4. Przypadkami Siły Wyższej są np. powódź, trzęsienie ziemi, pożar, wybuch, wojna.
5. Za siłę wyższą nie uważa się braku środków Wykonawcy na realizację Przedmiotu
Umowy, jak również niewywiązanie się z Umów przez kontrahentów Wykonawcy.
§ 17
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych pozyskanych lub udostępnionych mu w związku z wykonywaniem Umowy, zgodnie z
przepisami 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej:
RODO – oraz Dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9
września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego
(Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1).
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2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych osobowych pozyskanych lub udostępnionych mu w związku z wykonywaniem Umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie w okresie obowiązywania Umowy oraz bezterminowo po
jej rozwiązaniu: wykorzystywać, przekazywać lub ujawniać danych osobowych osobom nieuprawnionym, oraz że informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie w celach w jakich zostały w niniejszej Umowie wymienione.
3. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wymagań technicznych odpowiednich
dla urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, na których mogą być przetwarzane dane osobowe pozyskane lub udostępnione w związku z wykonywaniem praw i obowiązków wynikających ze stosunku cywilnoprawnego łączącego Strony niniejszej Umowy, zgodnie z przepisami RODO.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań
szkody wyrządzone niezgodnym z przepisami przetwarzaniem danych osobowych, a
w szczególności szkody wyrządzone utratą, niewłaściwym przechowywaniem lub posłużeniem się dokumentami, które są nośnikiem danych osobowych.
5. W przypadku, gdy Wykonawca uprawniony jest do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku cywilnoprawnego łączącego Strony niniejszej Umowy,
przy udziale osób trzecich, postanowienia paragrafów poprzedzających obejmują
również te osoby, przy czym Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania
osób, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie zadań i działań, jak za
działania lub zaniechania własne.
6. Wszelkie informacje otrzymane od Zamawiającego lub dotyczące Zamawiającego
będą miały charakter poufny.
7. Wykonawca zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje uzyskane
od Zamawiającego w czasie obowiązywania Umowy i posługiwać się nimi wyłącznie
w celu należytego wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku cywilnoprawnego łączącego Strony niniejszej Umowy. Zobowiązanie, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym, trwa w czasie obowiązywania Umowy oraz bezterminowo
po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
8. Wykonawca zachowa w tajemnicy sprawy Zamawiającego oraz informacje uzyskane bezpośrednio od Zamawiającego bądź w jakikolwiek inny sposób z wyjątkiem,
gdy Wykonawca użyje takich informacji w celu należytego wykonania obowiązków
wynikających ze stosunku cywilnoprawnego łączącego Strony niniejszej umowy, biorąc pod uwagę dobro Zamawiającego, albo jeżeli obowiązek ich ujawnienia wyniknie
z przepisów prawa.
9. Po ustaniu współpracy wynikającej z zapisów niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do komisyjnego zniszczenia wszelkich danych, zarówno w postaci
papierowej jak i elektronicznej, w tym wszystkich kopii, które są w jego posiadaniu, w
terminie 30 dni od wykonania zlecenia oraz do sporządzenia raportu/protokołu z komisyjnego zniszczenia danych i przesłania go Zamawiającemu, chyba że prawo Unii
Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych
osobowych.
10. Zamawiający na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie powierza
Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe, w stosunku do których Zamawiający
jest administratorem w rozumieniu RODO.
11. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie i zgodnie z art. 28 RODO przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w niniejszej Umowie.
12. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych, które powierza Wykonawcy do przetwarzania.
13. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy, w szczególności następujące dane osobowe, tj. m.in. imiona i nazwisko pracownika Zamawiają8

cego, numer telefonu, adres e-mail.
14. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.
15. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, oraz wywiązywania
się z obowiązków określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.
16. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bezzwłocznie zgłasza je Zamawiającemu w ciągu 24 godzin.
17. Wykonawca zobowiązuje się:
• zachować w tajemnicy powierzone do przetwarzania dane osobowe zarówno
w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu;
• dopuścić do przetwarzania danych osobowych jednie osoby upoważnione
przez Wykonawcę;
• przetwarzać dane osobowe w Europejskim Obszarze Gospodarczym po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody od Zamawiającego.
18. Zamawiający ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy
przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.
19. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych.
20. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. Wszelkie
koszty i roszczenia z tego tytułu obciążają Wykonawcę.

§ 18
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z zawarciem niniejszej Umowy
Strony będą załatwiać w pierwszej kolejności między sobą polubownie.
2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez Strony porozumienia
w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Prawo budowlane oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego
pisemnej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w Umowie. Zmiana
ta nie wymaga dokonania zmiany Umowy.
5. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie
danych zawartych w Umowie, wszelką korespondencję wysłaną przez Zamawiającego, zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną.
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§ 19
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki, który obejmują:
- Załącznik nr 1 - kserokopia oferty oraz SIWZ.
- Załącznik nr 2 - wykaz podwykonawców lub innych podmiotów, na których zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp.

W Y K O N A W C A:

Z A M A W I A J Ą C Y:
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