UMOWA Nr
zawarta w dniu ……… 2021 r. w Krakowie, pomiędzy:
Zamkiem Królewskim na Wawelu – Państwowymi Zbiorami Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków, NIP
945-136-33-99, zwanym dalej "Zamawiającym", w którego imieniu działają:
1. Daniel Hankus – Zastępca Dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów
Sztuki ds. konserwatorsko-technicznych,
2. Iwona Gręda - Główna Księgowa
a
…………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………….., z adresem
stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. ……………………., ……………………., NIP
……………………… , REGON ………………………………., zwanym dalej Wykonawcą

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenia zamówienia
publicznego którego wartość jest mniejsza od kwoty 130 000,00 złotych i do którego nie stosuje się
przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019roku zg. z art. 2 ust 1 pkt 1
§1
[Przedmiot umowy]
1.

Przedmiotem umowy (dalej „Przedmiot Umowy”) jest wykonanie ekspertyzy technicznej

budynku wraz z określeniem wymagań dotyczących technicznego zabezpieczenia obiektu przy ul.
Sławkowskiej 9 w Krakowie stanowiącej własność ZKnW wraz z określeniem nakładów koniecznych
na w/w nieruchomość oraz uzupełnieniem inwentaryzacji budowlanej. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest w zaproszeniu do złożenia oferty z dnia ………..2021 r. oraz ofercie
Wykonawcy z dnia ……………. 2021 r., które stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej
umowy.
2.

Dokumentacja powstała w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w odpowiednim zakresie

winna spełniać wymogi ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych, oraz aktów
wykonawczych wydanych na podstawie przedmiotowych ustaw, oraz wymogi innych ustaw i
rozporządzeń wynikających ze specyfiki obiektu. Dokumentacja winna być kompletna, tj.
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umożliwiająca realizację zadania, w szczególności opracowanie projektu budowlanego w tym
określenie nakładów koniecznych niezbędnych do poniesienia na nieruchomość.
§2
[Obowiązki Wykonawcy]
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) szczegółowe zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed
rozpoczęciem prac nad realizacją Przedmiotu Umowy;
b) szczegółowe sprawdzenie (wizja lokalna) obszaru, którego dotyczy Przedmiot Umowy oraz
wykonanie niezbędnych obmiarów, odkrywek i badań;
c) bieżące informowanie Zamawiającego o postępach prac, a w szczególności o napotykanych
problemach mających wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Dokumentacja składająca się na Przedmiot Umowy musi zostać uzgodniona z Działem Administracji
Budynków Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że w ramach postępowania poprzedzającego podpisanie niniejszej umowy
miał możliwość zapoznania się z obszarem, którego dotyczy Przedmiot Umowy, oraz że dysponuje
odpowiednią wiedzą i umiejętnościami i wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania
niniejszej umowy oraz że wykona ją z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie.
4. W realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający będzie uprawniony do zorganizowania minimum
pięciu spotkań, na których zostanie omówiony postęp prac. Najpóźniej na trzy dni robocze przed
planowanym terminem spotkania Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiały umożliwiające
przygotowanie się do spotkania; nie wprowadzenie przez Wykonawcę uwag ze wcześniejszego
spotkania

zgłoszonych

przez

Zamawiającego,

będzie

traktowane

jako

brak

możliwości

przeprowadzenia kolejnego spotkania z winy Wykonawcy.
§3
[Terminy wykonania zamówienia]
1.Wykonawca wykona Przedmiot Umowy 100 dni w ciągu 100 dni kalendarzowych od daty zawarcia
Umowy z Zamawiającym.
2.Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania umowy w przypadku niezależnym od
Wykonawcy ,będącym następstwem działania organów administracji w szczególności przekroczenia
zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.
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3.Termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do
zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych
okoliczności.
4.Wykonawca

zobowiązany

jest

niezwłocznie

zawiadomić

Zamawiającego

o

powyższych

okolicznościach w formie pisemnej.
§4
[wynagrodzenie]
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 kodeksu
cywilnego, za wykonanie całości Przedmiotu Umowy wynosi netto 00,00 zł (słownie złotych netto:
……………, 00/100) powiększone o należny podatek VAT w wysokości ………………0,00 zł (słownie
złotych: …………………., 00/100) tj. łącznie brutto: ……………….,00 zł (słownie złotych brutto:
……………………., 00/100), zgodnie z ofertą Wykonawcy. Wynagrodzenie wykonawcy wskazane wyżej
obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich do przedmiotu
umowy.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z
realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego
określonego w ust 1 niniejszego paragrafu.
3. Strony ustalają, iż zapłata wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru Przedmiotu
Umowy.
4. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w
terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za dzień spełnienia świadczenia
przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Błędnie wystawiona faktura lub brak protokołu odbioru spowodują naliczenie ponownego 30dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub
poprawionego albo brakującego protokołu stanowiącego podstawę do uiszczenia zapłaty.

§5
[przedstawiciele]
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1. Wykonawca

wyznacza

na

swojego

przedstawiciela

w

osobie

…………………………….

do

reprezentowania Wykonawcy w czynnościach dotyczących przedmiotu niniejszej umowy,
uczestniczenia we wszelkich czynnościach odbiorowych itd.
2. Ze strony Zamawiającego do wszelkich czynności wynikających z niniejszej umowy wyznacza się
…..………………………...
§6
[powierzenie wykonania]
Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości przedmiotu osobie trzeciej bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
§7
[zmiany umowy]
Strony przewidują możliwość zmiany niniejszej umowy w szczególności w razie:
1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym znaczny
wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;
2. Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie
można

usunąć

w inny

sposób,

a zmiana

będzie

umożliwiać

usunięcie

rozbieżności

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
3. Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia
losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy, których Zamawiający
realizuje Przedmiot Umowy;
4. Wystąpienia konieczności zmiany osób wykonujących umowę w imieniu Wykonawcy, w przypadku,
gdy Zamawiający uzna i uprawdopodobni, że osoby te nie wykonują należycie swoich
obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne dające rękojmię
należytego wykonywania umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku
Zamawiającego.
5. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a których nie dało się przewidzieć, a
także w przypadku gdy do sporządzenia niezbędnej dokumentacji powszechnie obowiązujące
przepisy prawa wymagają uzyskania odpowiednich urzędowych zgód, decyzji, opinii itp. od
podmiotów administracji publicznej, a nieterminowe rozpatrywanie sprawy nie wynika z działania
lub zaniechania Wykonawcy.
6. W przypadku wydłużenia procesu uzgadnia dokumentacji z przyczyn niezależnych od Stron.
7.

Gdy

zmiana

jakichkolwiek

postanowień

umownych

podyktowana

jest

względami

konserwatorskimi, badawczymi lub organizacyjnymi dotyczącymi Zamawiającego,
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8. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian umowy spowodowanych siłą wyższą lub sytuacją
epidemiologiczną, uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym
opisem.
9. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 do 8 termin realizacji
Przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych
okoliczności,

ewentualnie

Strony

dokonają

stosownej

zmiany

należnego

Wykonawcy

wynagrodzenia.
10. Zmiana wynagrodzenia spowodowana zmianą stawki podatku od towarów i usług następuje
zgodnie z przepisami zmieniającymi stawkę tego podatku, bez potrzeby zawierania aneksu do
umowy.
11. Strony zobowiązane są do pisemnego powiadomienia o zmianie danych adresowych. Zmiana
danych adresowych nie wymaga zmiany umowy. W przypadku nie powiadomienia Strony o
zmianie danych teleadresowych domniemywa się, że Strona miała możliwość zapoznania się z
oświadczeniem drugiej Strony wysłanym na nieaktualny adres.

§8
[rękojmia]
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady zmniejszające wartość lub użyteczność Przedmiotu
Umowy, a w szczególności za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi dla realizowanej
inwestycji, wskazaniami wiedzy architektonicznej, standardami i doświadczeniem zawodowym oraz
przepisami techniczno-budowlanymi.
2. Termin rękojmi za wady fizyczne skończy się z upływem dwóch lat od dnia odbioru końcowego
projektu budowlanego zrealizowanego na podstawie w oparciu o dokumentację stanowiącą
Przedmiot Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub braków Przedmiotu Umowy w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, który nie będzie krótszy niż 10 dni roboczych.
3. Na umotywowany i uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może wydłużyć termin
usunięcia wady. W takim przypadku nie jest wymagana zmiana umowy.
4. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności z tytułu rękojmi, bądź gwarancji za wady dokumentacji, które istniały w
Przedmiocie Umowy w dacie odbioru, ale nie zostały wykryte, ani za te, które ujawnią się po
dokonaniu odbioru. Wady te usuwane będą przez Wykonawcę w ramach gwarancji lub rękojmi
nieodpłatnie.
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§9
[odbiór przedmiotu zamówienia]
1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca przeprowadzi konsultacje ze wskazanymi
przez Zamawiającego osobami, dla uzyskania uzgodnień i wytycznych.
2. W razie rozbieżności opinii poszczególnych osób wskazanych przez Zamawiającego lub odrębnego
zdania Wykonawcy w stosunku do opinii osób wskazanych przez Zamawiającego, Zamawiający może
zarządzić dodatkowe wspólne spotkanie konsultacyjne, a decyzję stanowiącą ostateczne stanowisko
Zamawiającego podejmuje Dyrektor Zamawiającego. Czas niezbędny na podjęcie decyzji nie wlicza
się do terminu wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Po przekazaniu całości dokumentacji Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od dnia
przekazania przez Wykonawcę całości dokumentacji i wykonania wszystkich czynności zawiadomi
pisemnie (lub fax/email) Wykonawcę o ostatecznym zatwierdzeniu lub zgłosi uwagi i braki do
realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych (licząc od dnia następnego
od daty otrzymania pisma lub fax/mail) ustosunkuje się do uwag Zamawiającego. Po zapoznaniu się
ze stanowiskiem Wykonawcy, w terminie 10 dni roboczych, Zamawiający zaakceptuje wyjaśnienia
Wykonawcy, lub wyznaczy termin poprawy i uzupełnień Przedmiotu Umowy, lecz nie dłuższy niż 10
dni roboczych. Wykonawca poprawi i uzupełni dokumentację oraz ostatecznie przedstawi ją do
zatwierdzenia w tym terminie. Zamawiający w ciągu kolejnych 10 dni roboczych podejmie decyzję o
zatwierdzeniu poprawionej dokumentacji lub odmówi odbioru Przedmiotu Umowy w przypadku gdy
jego wady lub braki będą istotne.
4. Brak terminowej reakcji Zamawiającego nie oznacza akceptacji przez Zamawiającego
proponowanych rozwiązań, uzupełnień lub braków.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację do siedziby Zamawiającego - Kraków,
Wawel 8 - na własny koszt i na własnych nośnikach danych.
6. Na umotywowany i uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może wydłużyć termin
usunięcia wad lub braku. W takim przypadku nie jest wymagana zmiana umowy.
§ 10
[kary umowne / odstąpienie]
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy (w całości lub niezrealizowanej części),
bez wzywania Wykonawcy i wyznaczania dodatkowego terminu:
a) gdy Wykonawca uchyla się od określonego w niniejszej umowie obowiązku kontaktowania się
z Zamawiającym lub bieżący kontakt z Wykonawcą jest znacząco utrudniony z winy
Wykonawcy;
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b) gdy opóźnienie Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu którychkolwiek z dokumentów
lub dokonaniu którejkolwiek czynności - wymienionych w § 3 niniejszej umowy przekroczy 14
dni,
c) w przypadkach odmowy odbioru Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 9 umowy - gdy
opóźnienie Wykonawcy w poprawie wad lub uzupełnieniu braków przekroczy 14 dni roboczych
liczonych od dnia odmowy odbioru przedmiotu umowy;
d) w przypadku czterokrotnego naliczenia kar umownych na podstawie ust. 5 lit. e niniejszego
paragrafu;
e) w przypadkach:
- likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu
połączenia lub reorganizacji,
- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie
przedmiotowego zamówienia.
2. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić
od Umowy w przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy.
3. W każdym przypadku odstąpienia przewidzianym niniejszą umową Zamawiający może odstąpić
od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę
odstąpienia.
4. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji opracowania nie dokona naruszenia cudzych praw
wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne
i finansowe z tytułu roszczeń z tym związanych.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia
w wysokości równej 200 złotych,
b) za niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 9 ust 3 za każdy dzień opóźnienia
w wysokości równej 200 złotych,
c) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 200
złotych,
d) w przypadku odstąpienia od umowy / wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z powodów
innych niż niewywiązanie się Zamawiającego z warunków Umowy, zapłaci on Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1
umowy,
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g) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca (ust. 1 lit. a – e niniejszego paragrafu), w wysokości 10% wartości
wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 umowy,
6. Opóźnienie organów administracyjnych w wydaniu decyzji, uzgodnień, dokumentów, a nie
wynikające z działania bądź zaniechania Wykonawcy może wyłączyć stosowanie wobec
Wykonawcy kar umownych, o których mowa ust. 5 lit. a niniejszego paragrafu.
7. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą 20% wynagrodzenia
ryczałtowemu netto określonemu w § 4 ust. 1 umowy.
8. Kary umowne płatne są w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego lub mogą zostać
potrącone z należności Wykonawcy.
9. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania w przypadku
wystąpienia szkody przewyższającej wysokość naliczonych kar umownych. W przypadku
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie
pozostałego przedmiotu umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy niezależnie od naliczonych kar
umownych.
§ 11
[prawa autorskie]
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego
całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Przedmiotu Umowy, z chwilą odbioru
przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu wyłączne prawa autorskie do Przedmiotu Umowy, które
nie naruszają praw osób trzecich.
3. W przypadku wystąpienia z roszczeniem do Zamawiającego przez osoby trzecie w związku z
naruszeniem przez Wykonawcę zapisów ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie
koszty, które poniósł Zamawiający w związku z dochodzeniem wobec niego roszczeń, jak również
przystąpić do postępowań sądowych wywołanych tym roszczeniem, obok lub w miejsce
Zamawiającego.
4. Z chwilą przejęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego Wykonawca zezwala na wykonywanie
przez Zamawiającego praw zależnych do przedmiotu umowy oraz na rozporządzanie tymi
prawami zależnymi, w szczególności zezwala na wykonywanie przeróbek, opracowań, adaptacji,
skrótów Przedmiotu Umowy, oraz wszelkich innych zmian wynikających z potrzeb Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych
Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo do dysponowania przedmiotem niniejszej umowy
w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach na następujących polach eksploatacji:
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a) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części dowolną techniką;
b) wprowadzenie do obrotu oryginału dokumentacji albo egzemplarzy, na których dokumentację
utrwalono;
c)

wielokrotnego

wykorzystania

dokumentacji

w postępowaniach

administracyjnych

prowadzonych na podstawie ustawy prawo budowlane oraz w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego, w szczególności do włączenia jej do specyfikacji warunków
zamówienia oraz udostępnienia dokumentacji lub jej części wszystkim zainteresowanym
ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych;
d) wprowadzenie dokumentacji do pamięci komputera i na nośniki pamięci, a także do sieci
Internet w zakresie, w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
e) wykorzystywania dokumentacji, wszelkich zawartych w niej wizualizacji, ilustracji, rysunków,
opisów w materiałach dotyczących Zamawiającego, a także do publicznego prezentowania
dokumentacji w dowolnej formie, zarówno w siedzibie Zamawiającego, jak i w innych
miejscach, w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych, w celu promocji i wszelkiej
informacji o działalności Zamawiającego;
f) rozporządzanie, korzystanie z dokumentacji;
g) wykorzystanie dokumentacji do pracowania projektu budowlanego.
4. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie –
Zamawiającemu przysługuje prawo rozporządzania i korzystania z dokumentacji na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, a prawa te mogą być przenoszone przez
Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.
5. Jeżeli Wykonawcy nie będą przysługiwały autorskie prawa osobiste do wykonanej dokumentacji
wówczas jest zobowiązany z chwilą dostarczenia dokumentacji do odbioru Zamawiającemu przekazać
pełnomocnictwa od osób, którym te prawa przysługują w treści określonej powyżej. Niedostarczenie
pełnomocnictwa o wymaganej treści będzie oznaczało braki w przekazanej dokumentacji.
§ 12
[Oświadczenia Stron w zakresie ochrony danych osób fizycznych]
1.

Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej „RODO”, informuje, że:
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a)

administratorem danych osobowych osób fizycznych, od których dane osobowe

bezpośrednio pozyskał Zamawiający w związku z zawarciem Umowy jest Zamek Królewski na
Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki z siedzibą w Krakowie: 31-001 Kraków, Wawel 5, NIP
6750004459, kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@wawel.org.pl;
b)

dane osobowe, o których mowa w pkt a) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego i
realizacją Umowy;
c)

odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt a) będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1764 z póź. zm.);
d)

dane osobowe, o których mowa w pkt a) będą przechowywane przez cały czas realizacji

umowy;
e) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego i realizacją Umowy;
f)

w odniesieniu do danych osobowych, o których mowa w pkt a) decyzje nie będą

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
g)

osoby fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Zamawiający w związku

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarciem Umowy posiadają:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że
przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
h)

osobom fizycznym, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Zamawiający w związku

z zawarciem Umowy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2.

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w
celu realizacji Umowy.
§ 13

10

[postanowienia końcowe]
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
chyba że w niniejszej umowie postanowiono inaczej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie odpowiednie
przepisy: Kodeksu Cywilnego, 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), ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wydane na tej
podstawie przepisy od dnia ich wejścia w życie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących
Zamawiającego, które nabył w związku z realizacją niniejszej umowy, poza przypadkami
wyraźnego przyzwolenia Zamawiającego lub sytuacji, gdy ujawnienie takich informacji
następuje z mocy przepisów prawa. Obowiązek ten nie ustaje wskutek wypowiedzenia /
odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania.
4. Ewentualne spory strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu
powszechnego z siedzibą właściwą dla Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla
Wykonawcy i Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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