Umowa nr DBM-IV.2630.40.21
Nr sprawy PO.II.2630.40.21
W dniu ……………………. 2021 r. w Szczecinie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego
4, 70 – 207 Szczecin
reprezentowanym przez :
Wojciecha Zdanowicza - Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
……………………………………..
reprezentowaną przez :
…………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

1.

2.
3.

4.
5.

1.

2.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na
wykonaniu napraw w zakresie Nabrzeży Parkowego i Postojowego w Porcie Morskim
Darłowo zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do
umowy
Zakres przedmiotu umowy obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich
prac związanych z wymogami BHP, organizacją oraz realizacją umowy bez zakłóceń.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, normami technicznymi, dokumentacją oraz postanowieniami umowy.
Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad
realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót i że warunki
prowadzenia robót są mu znane.
§2
Termin realizacji umowy
Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy:
a) rozpoczęcie robót: nie później niż w terminie 3 dni, licząc od daty protokolarnego
przekazania terenu budowy,
b) termin zakończenia robót: 35 dni licząc od daty podpisania umowy.
Zmiana terminu zakończenia robót nastąpić może wyłącznie za zgodą Zamawiającego
(w formie aneksu do Umowy) i jedynie w następujących przypadkach:
a) przy występowaniu trudnych warunków hydrometeorologicznych, tj. stanie morza
powyżej 5, sile wiatru z kierunków od morza przekraczających 7°B (stan morza i siła
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wiatru wg informacji zapisanej w dzienniku portowym), znacznym ograniczeniu
widoczności - mgła, niskiej temperaturze (poniżej 0°C), zalodzeniu, poziomie wody
przekraczającym ponad 40 cm stan średni - SW (507 cm), tj. 547 cm i więcej
b) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej,
c) konieczności wykonania robót dodatkowych,
termin wykonania przedmiotu umowy może być odpowiednio przedłużony nie dłużej niż o
czas trwania warunków uniemożliwiających wykonywanie prac.
§3
Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy
Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia jest:
1) ze strony Zamawiającego: Marcin Bartha tel. 59 8474282 e-mail : mbartha@ums.gov.pl
Magdalena Ferenc tel. 59 8474230 e-mail : mferenc@ums.gov.pl
2) ze strony Wykonawcy: kierownik robót budowlanych :
…………….
tel. ………….
e-mail : ………….
§4
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy najpóźniej w terminie
3 dni, licząc od daty podpisania niniejszej umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru wykonanych robót stanowiących przedmiot
niniejszej umowy zgodnie z § 7 niniejszej umowy.
1.

§5
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.
2. Wykonawcy jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności OC na
kwotę min. 100 tys. zł przez cały okres trwania realizacji inwestycji do czasu
skutecznego zakończenia procedury odbioru końcowego.
3. Wykonawca zapewni w pełni wykwalifikowany personel w pełni dyspozycyjny do
kierowania i wykonywania robót przewidzianych niniejszą umową zgodnie ze złożona
ofertą cenową. Funkcję kierownika robót budowlanych pełnić będzie osoba posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
inżynieryjnej hydrotechnicznej lub równoważne , legitymująca się minimum 2-letnim
doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót
branży hydrotechnicznej.
4. Wykonawca zobowiązany jest – przed rozpoczęciem robót – dokonać szkolenia
stanowiskowego pracowników w zakresie bezpiecznego i zgodnego z obowiązującymi
przepisami sposobu wykonywania robót.
5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji budowy tj. wewnętrzny
dziennik budowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt, sporządzić pełną dokumentację
powykonawczą (zawierającą m.in. zaakceptowane wnioski materiałowe wraz
z załącznikami oraz oświadczenie kierownika robót o wykonaniu całości robót zgodnie
z warunkami umowy, zasadami i sztuką budowalną oraz uporządkowaniu terenu
przyległego do obszaru prowadzonych prac ), w dwóch egzemplarzach i przekazać
inwestorowi wraz ze zgłoszeniem o zakończeniu robót .
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7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP oraz ppoż., a także
obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska.
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony własnego mienia znajdującego się na terenie
budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe wskutek
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy – do
pełnej wysokości szkody.
Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do
obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do przedmiotowej umowy.
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem,
akceptacji powyższych przez Zamawiającego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót i w przypadku
wykonania ich niezgodnie z ustawą Prawo budowlane lub uszkodzeniem pozostałej
części obiektu jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia
wszelkich usterek na własny koszt.
W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonane są niezgodnie z obowiązującymi
przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub
odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe wskutek
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy – do
pełnej wysokości szkody.
Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych przedłoży do akceptacji
Zamawiającemu komplet wniosków materiałowych. Wzór wniosku materiałowego
zostanie przekazany w dniu podpisania umowy.
Wnioski materiałowe kierowane do Zamawiającego zatwierdzane będą przez osoby
wyznaczone w § 3 pkt.1).
§6
Wykonawcy i Podwykonawcy

1.

2.

3.
4.

Wykonawca może wykonać przedmiot umowy samodzielnie lub z udziałem
podwykonawców pod warunkiem zawarcia z podwykonawcami umowy w formie
pisemnej i dopełnienia dalszych wymogów określonych niniejszą umową.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy wykonawca przed zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub jej zmianą, której przedmiotem będą roboty budowlane,
rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt. 21) ustawy z dnia 19 września 2019
r. - Prawo zamówień publicznych zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu
projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy.
Po przedłożeniu projektu, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający może w terminie 14 dni
zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy lub projektu jej zmiany.
Po zawarciu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy wykonawca, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo
lub zmian do tej umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę
na zawarcie umowy lub jej zmianę.
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5.

6.

7.

8.

Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą jak również takie umowy
podwykonawców z dalszymi podwykonawcami muszą zawierać w szczególności
następujące elementy, których brak może być przedmiotem zgłoszenia zastrzeżeń
lub sprzeciwu Zamawiającego:
1)
zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą
wykonania robót objętych umową,
2)
kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcy – kwota ta nie może być
wyższa od wartości tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,
3)
termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconych tym podmiotom robót budowlanych,
dostawy lub usługi, z tym, że termin płatności wynagrodzenia w/w podmiotom
powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego za dany zakres robót
budowlanych, usług lub dostaw.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż
0,5% wartości niniejszej umowy.
W przypadku określonym w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy
niż określony w ust. 5 pkt 3, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiającego za działania bądź zaniechania
podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników oraz podmioty działające na jego rzecz,
jak za własne działania bądź zaniechania.
§7
Odbiór robót

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Odbiór robót przedmiotu umowy zostanie dokonany przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego i osoby upoważnione ze strony Wykonawcy.
Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy – na
podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru,
po przedłożeniu dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 5 ust. 5 niniejszej
umowy – w ciągu 14 dni, licząc od daty potwierdzenia gotowości wykonanych robót do
odbioru przez inspektora nadzoru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
Wszystkie protokoły odbioru podpisywane będą przez uprawnionych przedstawicieli
stron.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone przez
Zamawiającego na usunięcie ujawnionych wad.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz
do żądania wyznaczenia kolejnego terminu na odbiór.
Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej protokołu
podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności.
§8
Gwarancja i rękojmia

1.

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej
gwarancji jakości licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
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2.
3.
4.

5.
6.
7.

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 3 miesięcy
od daty wygaśnięcia uprawnień z tytułu gwarancji.
O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę
na piśmie.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt, ujawnionych przy odbiorze
lub w okresie gwarancji, wad odnoszących się do przedmiotu umowy – w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone po upływie jej terminu, jeżeli
Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
Zamawiający zleci ich usunięcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres gwarancji
ulega wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady.
§9
Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki płatności

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust.1 Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
netto: ……… zł + podatek VAT
brutto: ……… zł (słownie brutto: ………….. zł ), zgodne z ofertą cenową Wykonawcy z
dnia …………………………, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Stawka podatku VAT za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 11
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 poz. 106
z późn. zm.) za usługi związane z utrzymaniem akwenów portowych i torów
podejsciowych wynosi = 0%.
Wynagrodzenie wskazane w ust.1 obejmuje wartość przedmiotu umowy, podatek VAT,
wszelkie koszty robót przygotowawczych i wykonawczych , prac porządkowych oraz
zagospodarowania, wywozu odpadów, zabezpieczenia i uporządkowania placu budowy
po zakończeniu robót.
Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest stałą ceną ryczałtową za całkowity koszt
wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1, ust.1. Wynagrodzenie obejmuje
wszystkie elementy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i pokrywa wszystkie
zadania wynikające, bezpośrednio lub pośrednio, z tych dokumentów. Uważa się, że
Wykonawca zapoznał się z terenem budowy (podłączenia, ukształtowanie terenu,
warunki gruntowe itp.). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty zużycia
mediów niezbędnych do realizacji robót. Wszelkie koszty zużycia mediów związane z
wykonywaniem robót będą ponoszone przez Wykonawcę.
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie jednorazowo płatna po
bezusterkowym odbiorze końcowym robót budowlanych, dokonanym przy udziale
komisji powołanej przez Zamawiającego.
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę realizacji części robót podwykonawcom,
zapłata Wykonawcy za wykonane prace może nastąpić po złożeniu oświadczenia przez
podwykonawców, że otrzymali od Wykonawcy należne wynagrodzenie z tytułu
wykonania umowy lub wynagrodzenie to zostanie za pisemną zgodą Podwykonawcy i
Wykonawcy przelane na konto wskazane przez Podwykonawcę.
W przypadku realizacji robót samodzielnie, zapłata Wykonawcy za wykonane prace
może nastąpić po złożeniu pisemnego oświadczenia, że roboty będące przedmiotem
odbioru wykonał samodzielnie, bez korzystania z usług podwykonawców.
Wykonawca wystawi fakturę na adres: Urząd Morski Szczecin, pl. Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin
Należność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem z rachunku
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy nr ………………………….., w terminie 21 dni
licząc od daty otrzymania faktury.
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10. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty
otrzymania faktury korygującej.
11. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
§ 10
Zwłoka i kary umowne
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1)
w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 9
ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu
zamówienia w stosunku do terminu zakończenia robót określonego w § 2 ust. 1;
2)
w wysokości 0,15 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 9
ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad ujawnionych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiającego zgodnie z § 8 ust. 4 niniejszej umowy;
3)
w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 9 ust.
1 umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy lub jej
rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
4)
za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony
przypadek.
5)
za brak przedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmian
tej umowy – wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
6)
za brak przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5 000,00 zł za każdy
stwierdzony przypadek.
7)
za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony
Zamawiającemu zgodnie z zapisami niniejszej umowy – w wysokości 5 000,00 zł
za każdy stwierdzony przypadek.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie Wykonawcy od umowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (za wyjątkiem okoliczności,
wymienionych w § 11 ust. 1), w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto
za niewykonany zakres robót.
Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody.
Kary o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia
doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
Strony zastrzegają sobie prawo żądania na zasadach ogólnych odszkodowania
przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar.
Zapłacenie kary umownej za zwłokę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia
robót, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych.
Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić strona, nie
może przekroczyć całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust.
1 umowy.

§ 11
Odstąpienie od umowy
1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
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2.

3.

4.

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
lub gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy
Wykonawca przekroczy o 30 dni termin realizacji zamówienia określony w § 2 ust. 1
niniejszej umowy. Uprawnienie do odstąpienia od umowy może zostać zrealizowane
przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o
okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem
wszystkich kosztów jakie poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane
listem poleconym lub bezpośrednio Wykonawcy.
§ 12
Zmiany umowy

1.
2.

3.

4.

5.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
i są wprowadzane w formie aneksu.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w zakresie terminu
zakończenia robót, co może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego jedynie w
przypadku wystąpienia przeszkód nieleżących po stronie Wykonawcy, których nie
można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy, zwłaszcza
warunków
atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, o których mowa w § 2 ust. 2
Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o
niemożliwości kontynuowania prac z przyczyn wskazanych w ust. 2 , a termin
zakończenia robót może zostać przesunięty wyłącznie o czas trwania przeszkód.
Zmiana postanowień umowy jest dopuszczalne w zakresie terminu, sposobu wykonania
prac lub wynagrodzenia, jeżeli będzie
następstwem zmian powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po
wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na
realizację umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia w
odpowiednim zakresie zmian postanowień umowy.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku zmiany ustawowej
stawki podatku od towarów i usług (VAT) dla przedmiotu Umowy, odpowiednio do
wprowadzonej zmiany.
§ 13
Rozwiązywanie sporów

Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 14
Przetwarzanie danych osobowych
1.

Przetwarzanie danych osobowych, których zebranie i przechowywanie jest niezbędne
dla wykonania niniejszej umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu
takich danych oraz właściwych przepisów krajowych.
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2.

3.

Strony Umowy będą przetwarzać dane osobowe, uzyskane w związku z Umową,
wyłącznie na potrzeby jej realizacji. Strony zobowiązują się do przestrzegania – wobec
drugiej strony – wymogów dotyczących Ochrony danych osobowych przed dostępem
osób nieupoważnionych, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych
osobowych.
W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, Strony
zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje:
1)
dane osobowe osób reprezentujących każdą ze Stron wymienionych w części
wstępnej Umowy oraz osób wyznaczonych do kontaktów i dokonywania
bieżących uzgodnień, udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się
administratorem danych osobowych i przetwarzane przez nią wyłącznie w celu
realizacji Umowy, jakim jest prawnie uzasadniony interes administratora jako
podstawa prawna przetwarzania. Dotyczy to także danych osób upoważnionych
do wystawiania faktur i innych dokumentów, niezbędnych do wykonania umowy,
2)
każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, którzy otrzymają dostęp do danych
osobowych, w zakresie swoich obowiązków – zostaną zaznajomieni z niniejszą
klauzulą,
3)
Strony potwierdzają, że powyższe dane osobowe będą przetwarzać jedynie
w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia Umowy z uwzględnieniem okresu
przedawnienia oraz właściwych przepisów prawnych (m.in. przepisów
podatkowych),
4)
Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt:
iod@ums.gov.pl
§ 15
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy.
Umowę sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:
1. Oferta cenowa
2. Opis przedmiotu zamówienia wraz z zał. nr.1, tj. pomocniczy przedmiar robót.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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