PN-10/2020
Umowa wzór

UMOWA
zawarta w Mikołowie dnia
zamówień publicznych”, pomiędzy:

zgodnie z przepisami ustawy „Prawo

Gminą Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16, NIP: 635-18-05-347 reprezentowaną
przez Burmistrza Mikołowa, w imieniu którego działa
Zastępca Burmistrza Miasta – Mateusz Handel
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
.................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
zwanych dalej łącznie „Stronami”,
o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać, w oparciu
o przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie:
Kody CPV:
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Konstytucji
3 Maja 18 w Mikołowie.
1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
- inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, w tym inwentaryzacji
zieleni - w 2 egz.
- projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu - w 5 egz.
- projektu wykonawczego wszystkich branż (architektoniczna, konstrukcyjnobudowlana, instalacyjne) – w 5 egz.
- audytu energetycznego – w 2 egz.
- wizualizacji projektu budowlanego – w 2 egz.
- aranżacji wnętrz wraz z ustaleniem kolorystyki i wykazem wyposażenia – w 2 egz.
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – w 2 egz.
- kosztorysów inwestorskich – wszystkie branże – w 2 egz.
- przedmiarów robót – wszystkie branże – w 2 egz.
- uzyskanie map do celów projektowych oraz niezbędnych warunków i uzgodnień z
właściwymi gestorami mediów oraz ekspertyzy techniczno-konstrukcyjnomykologicznej, wykonanie badań geologicznych i dokumentacji geotechnicznej i
uzgodnień innych organów wymaganych przepisami szczególnymi, w tym
uzyskanie pozwolenia na budowę,
- pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji zamówienia.
W związku z lokalizacją budynku w strefie ochrony konserwatorskiej oraz
występowaniem budynku w wykazie obiektów wskazanych do ujęcia w gminnej
ewidencji zabytków Miasta Mikołów, projekt inwestycji będzie musiał być uzgodniony
i zaakceptowany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W ramach zamówienia należy wykonać komplet projektów dostosowujących
istniejące budynki i teren przyległy do nowych funkcji siedziby Miejskiej Placówki
Muzealnej, Miejskiego Towarzystwa Historycznego oraz Instytutu Mikołowskiego im.
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Rafała Wojaczka, a także sezonowego wykorzystania budynku gospodarczego i
ogrodu, tj. następujące projekty:
- projekt zagospodarowania terenu wokół budynku, wraz z miejscami postojowymi
dla osób zatrudnionych w budynku i osób niepełnosprawnych, dla pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową, miejscami postojowymi dla rowerów, miejscem
składowania odpadów, przebudową ogrodzenia wraz z montażem nowej instalacji
bramofonowej wraz z instalacją automatycznego otwierania bramy wjazdowej,
dojazdem, chodnikami, zielenią i elementami małej architektury;
- projekt przebudowy budynku głównego wraz z wykonaniem windy osobowej
umożliwiającej dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym (branża
architektoniczno-budowlana, konstrukcyjna; branża elektryczna w zakresie
instalacji wewnętrznej, głównego wyłącznika prądu i oświetlenia ogólnego i
ewakuacyjnego LED, instalacji zewnętrznej oświetlenia terenu wokół budynku,
iluminacji budynku, instalacji niskoprądowych w zakresie instalacji alarmowej,
sygnalizacji pożaru i instalacji oddymiania, monitoringu CCTV, kontroli dostępu,
okablowania strukturalnego; branża instalacyjna w zakresie instalacji wentylacji
nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji, wod-kan, c.o. oraz ppoż.) z niezbędnymi
przebudowaniami przyłączy do budynku, tj. wymianą przyłącza energetycznego
napowietrznego na kablowe ziemne, wykonanie przyłącza teletechnicznego od
najbliższej studzienki teletechnicznej, przebudową przyłącza wodociągowego,
kanalizacyjnego wraz z likwidacją zbiornika bezodpływowego, deszczowego oraz
likwidacją przyłącza gazowego;
- projekt remontu i przebudowy wolnostojącego, parterowego budynku
gospodarczego zlokalizowanego przy granicy południowo-zachodniej (branża
architektoniczno-budowlana, konstrukcyjna; branża elektryczna w zakresie
instalacji wewnętrznej oświetlenia ogólnego LED i gniazd wtyczkowych., ; branża
instalacyjna w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji, wod-kan, c.o.) z
niezbędnymi przyłączami do budynku, tj. przyłączem wodociągowym,
kanalizacyjnym, deszczowym, elektrycznym, teletechnicznym.
Zamawiający wymaga, aby każdy element składowy dokumentacji projektowej,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, ekspertyzy, audyt
oraz przedmiary i kosztorysy zostały wykonane w wersji papierowej w ilości
wymaganej jak w opisie przedmiotu zamówienia, oraz dla wszystkich opracowań jw.
należy wykonać 1 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej i niedytowalnej, przy czym
rysunki w formacie *.DWG i *.PDF, wizualizacje w formacie *PDF i *.PNG,
specyfikacje i opisy w formacie *.DOC i *.PDF, kosztorysy w formacie *.ATH, i *.PDF,
a wszelkie uzgodnienia, opinie i ekspertyzy w formacie *.PDF.
Wykonawca we wszystkich opracowaniach nie może wskazywać znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia określając przedmiot zamówienia chyba, że
jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można użyć dostatecznie
dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą: wyrazy „lub równoważny”
i przedstawione są parametry funkcjonalno–użytkowe lub techniczne, które służą do
weryfikacji równoważności.
Pełny zakres prac projektowych ma być zgodny z załącznikiem do SIWZ „Opis
wymagań i informacje od Zamawiającego”.
§2
Wykonawca zobowiązuje się:
1. Wykonać zamówienie zgodnie z:
1.1. zakresem określonym w siwz oraz opisie wymagań i informacji od
zamawiającego i ofercie przetargowej,
1.2. zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących
Polskich Norm i aprobat technicznych.
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§3
Strony ustaliły termin wykonania zamówienia do 10 miesięcy od podpisania
umowy, w tym przygotowanie koncepcji w terminie do 1 miesiąca od podpisania
umowy.
Opracowanie lub jego części, stanowiące umówiony przedmiot odbioru powinny
być zaopatrzone w wykaz poszczególnych opracowań oraz pisemne oświadczenie
Wykonawcy, iż zostały wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami
techniczno-budowlanymi i normami oraz, że zostały wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
Wykonawca, w ramach zaoferowanej ceny, przenosi na Zamawiającego autorskie
prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 zwanego dalej
Utworem, w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy pól
eksploatacji, a w szczególności pól eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2017
poz. 880), w szczególności takich jak :
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, odlewniczą, rzeźbiarską,
w formie pieczęci, matrycy do powielania dzieła, utrwalaniu na kliszy
fotograficznej, powielaniu na różnych przedmiotach;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ust. 2 publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu bez ograniczenia
kręgu odbiorców np. drogą emisji telewizyjnej, satelitarnej, przez internet; w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym;
Autorskie prawa majątkowe do Utworu przechodzą na Zamawiającego z
momentem wydania Utworu, bez potrzeby składania przez Wykonawcę
dodatkowych oświadczeń w tym temacie. W wyniku przeniesienia autorskich praw
majątkowych zgodnie z ust. 2 Zamawiający nabywa wyłączne prawo do
korzystania z Utworu, w pełnym zakresie, w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń
na wszystkich znanych polach eksploatacji.
Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego
zlecenie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupełnień Utworu – opracowań. Wszelkie
prawa w tym zakresie (prawa do Opracowań) przysługiwać będą Zamawiającemu.
Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań przez
Zamawiającego.
Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw
autorskich do Opracowań,
o których stanowi ust. 4 oraz przenosi na
Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw
autorskich.
Zamawiający wymaga, aby każda dokumentacja projektowa była wykonana
w wersji papierowej w ilościach egz. zgodnie z wymaganiami ujętymi w programie
funkcjonalno-użytkowym.
Wykonawca ma obowiązek usunięcia na własny koszt wszelkich wad i usterek
w opracowanych przez siebie opracowaniach projektowych w terminie wskazanym
przez Zamawiającego.

§4
Wykonawca zobowiązuje się udzielić ustnych i pisemnych informacji
o zawansowaniu prac projektowych na każdorazowe żądanie Zamawiającego.
2. Prawa i obowiązki autora projektu w trakcie realizacji budowy reguluje ustawa
„Prawo budowlane”.
1.
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do przedstawionej przez
Wykonawcę części projektowej zamówienia.
§5
1. Z ramienia Wykonawcy funkcję głównego projektanta będzie pełnić:
………………………………………………:
2. Ze strony Zamawiającego funkcję koordynatora prac projektowych pełnić będzie:
…………………………
§6
Zmiany osób o których mowa w § 5 umowy nie wymagają zmiany umowy, a jedynie
pisemnego poinformowania stron umowy o tych zmianach, przy czym osoby
przejmujące obowiązki muszą legitymować się kompetencjami nie niższymi, niż
osoby wskazane pierwotnie w umowie.
§7
Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za pisemną zgodą Zamawiającego..
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§8
Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe
wynoszące ogółem:
brutto: ............................. zł
słownie: .................................................................. zł
w tym należny podatek vat ……………..
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne do końca trwania umowy.
Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu
nieoszacowania wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia, a także oddziaływanie innych czynników mających lub mogących
mieć wpływ na koszty:
koszty koniecznych uzgodnień branżowych dla uzyskania decyzji pozwolenia na
budowę oraz koszty koniecznych ekspertyz technicznych,
wszystkich
niezbędnych uzgodnień i ewentualnych odstępstw od przepisów w tym
przepisów p.poż.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jest oraz pozostanie w okresie realizacji
i rozliczenia umowy zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów
i usług i posiada numer NIP ………………….
Zamawiający będzie dokonywał płatności na rachunek bankowy wskazany na
fakturze lub innym dokumencie na podstawie, którego Zamawiający ma dokonać
płatności.
Wykonawca potwierdza, iż wskazywany przez niego rachunek bankowy na
fakturze lub innym dokumencie na podstawie, którego Zamawiający ma dokonać
płatności jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do
właściwego urzędu skarbowego.
Wykonawca potwierdza, iż jego wskazany rachunek bankowy na wystawionej
fakturze lub innych dokumentach na podstawie, których Zamawiający ma
dokonać płatności lub w niniejszej umowie zostanie umieszczony i będzie
uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia Umowy w wykazie, o którym
mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów
i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm. dalej: Wykaz).
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego
o wykreśleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru
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czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem
roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody.
9. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w Wykazie,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu
wyjaśnienia sytuacji i określenia rachunku bankowego, który będzie umożliwiał
uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów
podatkowych.
10. Wstrzymanie płatności, o którym mowa w ust. 9 powyższym nie wywoła żadnych
negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie
powstanie obowiązek zapłacenie odsetek od zaległości lub kar umownych na
rzecz Wykonawcy.
11. Zamawiający przy dokonywaniu płatności może zastosować mechanizm
podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).
§9
1. Strony umowy ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa § 8 ust 1 umowy
zostanie wypłacone po wykonaniu zamówienia.
2. Postawę wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowi obustronnie podpisany
bez uwag protokół odbioru dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
pozwoleniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi.
3.Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego. Za termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie termin
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego dokonać
przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.
§ 10
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
10% wartości umowy brutto, w kwocie .................................
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w formie .....................
3. Wysokość kwoty służącej do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi za wady
wynosi 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ................. zł.
4. Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego
za należycie wykonane. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie
umowy jest obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego.
5. Zamawiający zatrzymuje 30% wartości wniesionego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady,
który wynosi 3 lata od daty uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.
§11
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie odpowiednio
do kwoty i terminów określonych odpowiednio w § 3 ust. 1 oraz w § 8 ust. 1.
Należność z powyższego tytułu Zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez
Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z faktury lub
z zabezpieczenia należytego wykonania ustala się, że zapłata nastąpi przelewem
na konto Zamawiającego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez
Wykonawcę naliczenia.
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
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§ 12
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi i gwarancji
w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od
następnego dnia po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie.
Należność z powyższego tytułu Zamawiający może potrącić z faktury wystawionej
przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z faktury
ustala się, że zapłata tej kary nastąpi przelewem na konto Zamawiającego
podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę naliczenia
kary.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 13
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub od jej części,
bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania i bez wyznaczania dodatkowego terminu
wykonania umowy Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub
należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie zamówienia na okres
dłuższy niż 3 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiającego nie podjął ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doręczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania. Oświadczenie Zamawiającego o
odstąpieniu od umowy będzie miało formę pisemną i będzie zawierało
uzasadnienie.
§ 14
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wartości
wynagrodzenia netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego
w § 8 ust. 1,
- w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia
netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w § 8 ust. 1.
Należne z tego tytułu kwoty Zamawiający może potrącić z faktury wystawionej przez
Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z faktury ustala
się, że zapłata tej kary nastąpi przelewem na konto Zamawiającego podane
w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę naliczenia kary.
2. Strony dopuszczają możliwość sumowania kar umownych za opóźnienie
w realizacji obowiązków umownych z karami umownymi za odstąpienie.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi
Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia netto za wykonanie całości
przedmiotu zamówienia, określonego w § 8 ust. 1, za wyjątkiem przypadków
określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 649 1 –
6494 Kodeksu cywilnego.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
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§ 15
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy wyłącznie
w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie oraz we właściwych
przepisach prawa, z zastrzeżeniem § 13.
Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
- W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług
projektowych w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
§ 16
1.
Zamawiający przewiduje następujące warunki zmiany umowy:
1.1. Wprowadzenie zmian postanowień umowy w zakresie ceny brutto, o ile zmianie
ulegną obowiązujące stawki podatku od towarów i usług.
1.2. Na uzasadniony wniosek Projektanta dopuszcza się zmianę terminu wykonania
zamówienia pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których
Projektant nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego
zawiniona, a w szczególności gdy jest spowodowana:
a) siłą wyższą (kataklizm, pożar, powódź, klęska żywiołowa) lub inną sprawą
losową niezależną od Projektanta, np. śmiercią lub długotrwałą niedyspozycją
spowodowaną chorobą projektanta uniemożliwiającej wykonanie zamówienia;
b) opóźnieniem w uzyskaniu niezbędnych uzgodnień z dostawcami mediów, lub
uzgodnień dokumentacji projektowej przez rzeczoznawców lub konserwatora
zabytków lub organ administracji administracyjno-budowlanej.
§ 17
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
budowlane oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
2. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków
Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny.
§ 18
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie
sądu powszechnego
właściwego miejscowo dla siedziby
Zamawiającego. Wszelkie ewentualne roszczenia kierowane przez podwykonawców
i dalszych podwykonawców przeciwko Zamawiającemu będą również rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 19
Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz
opisie wymagań i informacji od zamawiającego oraz ofercie przetargowej wraz
z załącznikami,
§ 20
1. Strony zgodnie z art. 28 RODO, powierzą sobie przetwarzanie danych osobowych
w zakresie realizacji niniejszej umowy.
2. Strony oświadczają, że gwarantują wdrożenie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi
rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
3. Strony nie korzystają z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej
szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody drugiej strony. W przypadku ogólnej
pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje administratora o wszelkich
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zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów
przetwarzających, dając tym samym drugiej stronie możliwość wyrażenia
sprzeciwu wobec takich zmian.
4. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na dokumentowane
polecenie administratora danych osobowych – co dotyczy też przekazywania
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej –
chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku
przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje
administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania
takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
5. Strony zapewniają, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych
osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały
odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
6. Strony podejmują wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO.
7. Jeśli ma to zastosowanie Strony przestrzegają warunków korzystania z usług
innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.
8. Strony oświadczają, że biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, zapewnią
sobie wzajemną pomoc poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by
wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,
w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
9. Strony uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne im informacje,
pomagają administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36
RODO.
10. Strony po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie
od decyzji właściwego administratora usuwają lub zwracają mu wszelkie dane
osobowe oraz usuwają wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub
prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
11. Strony udostępniają właściwemu administratorowi wszelkie informacje niezbędne
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz
umożliwiają sobie nawzajem przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji.
12. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje administratora, jeżeli jego
zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub
innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.
13. Każda ze stron odpowiada za szkody, jakie powstały w wyniku niezgodnego z
Umową przetwarzania powierzonych przez drugą Stronę danych osobowych.
14. Stronom przysługuje prawo kierowania zapytań do siebie na wzajem w zakresie
prawidłowości wykonania obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych
mu na podstawie niniejszej umowy danych.
15. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy
Rozporządzenia RODO.
§ 21
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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