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Nr post.: 2/P/2019

Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia / Zaproszenia

UMOWA NR ……………
(wzór)
zawarta w Krakowie w dniu ………………..… r. pomiędzy:
Gminą Miejską Kraków, z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4,
(NIP: 676 101 37 17)
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
reprezentowaną przez: ……………… - Dyrektora Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki
Wodnej im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, z siedzibą w Krakowie (30-133), ul. Juliusza Lea 235,
działającą na podstawie Pełnomocnictwa nr ........... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
...........................................
przy kontrasygnacie: .................................................... - Głównego Księgowego
a
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej WYKONAWCĄ
reprezentowanym przez: ……………………………………………………..
Umowę zawarto w ramach zamówienia publicznego (Nr post. 2/P/2019) przeprowadzonego
z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających
na remoncie korytarza głównego, pomieszczenia socjalnego WF oraz innych prac remontowych
w budynku Zespołu Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Juliusza
Lea 235 zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu wraz z jego załącznikami, ze złożoną ofertą
Wykonawcy i protokołem wyboru Wykonawcy z dnia ……………………………
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się̨ szczegółowo ze wszystkimi założeniami Inwestycji
i dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego i potwierdza, że ww. informacje i dokumenty
określają przedmiot niniejszej umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie
w całości bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek
dodatkowych kosztów.
3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy miał możliwość zapoznania się̨ z warunkami
lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczególnie z: możliwością urządzenia zaplecza budowy,
możliwościami zasilania w energię elektryczną i wodę i inne media, z możliwościami dojazdu do
terenu budowy, ze stanem dróg dojazdowych, itp., i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił
w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie.
4. Roboty wykonane będą z materiałów Wykonawcy.
5. Realizacja przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym za części realizowane przez
Podwykonawców.
§2
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
2) wprowadzenie Wykonawcy na miejsce realizacji robót,
3) odebranie przedmiotu umowy i zapłacenie umówionego wynagrodzenia.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zamówieniem oraz
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej,

Numer postępowania: 2/P/2019

1

Zespół Szkól Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Juliusza Lea 235, 30-133 Kraków, tel.: (12) 637 46 69

2) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnych z kosztorysem ofertowym, opisem
przedmiotu zamówienia określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 1 ust.1 umowy oraz
z obowiązującymi normami i posiadających stosowne atesty.
Zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 266 ze zm.) oraz posiadać właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo
wykonanym obiektom spełnienie wymagań podstawowych określonych w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) - art. 5, art.10
(m.in. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia upoważnionych instytucji
do stosowania w Polsce i w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie - w szczególności
atesty Instytutu Techniki Budowlanej i świadectwa Państwowego Zakładu Higieny),
3) zabezpieczenie na swój koszt miejsca wykonywania robót, strzeżenie mienia znajdującego się
w miejscu przeprowadzanych robót,
4) utrzymywanie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy miejsca realizacji robót w należytym
porządku, a po zakończeniu prac uporządkowanie i przekazanie miejsca realizacji robót
Zamawiającemu w ustalonym terminie,
5) zapewnienie swoim pracownikom wymaganych obowiązującymi przepisami warunków BHP,
6) pokrycie wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy (w tym m.in.
za wszelkie próby, badania, pomiary, koszty zagospodarowania i likwidacji placu budowy,
wywozu gruzu i materiałów rozbiórkowych, ich składowania i utylizacji).
Wybrane składowiska obligatoryjnie muszą posiadać stosowne koncesje i zezwolenia do
prowadzenia takiej działalności.
Wywóz gruzu, materiałów z rozbiórki i ich utylizację Wykonawca zrealizuje zgodnie z ustawą
Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. (t.j. Dz. U z 2018 r. poz.799 ze zm.) i ustawą
o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.701 ze zm.).
7) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli jest wymagany przepisami prawa),
8) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
9) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania do akceptacji Zamawiającego przed
wbudowaniem próbek i wzorów wszystkich materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia, na
co najmniej 7 dni przed terminem ich wbudowania.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na
miejscu realizacji prac w związku z prowadzonymi robotami.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (EU) 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 L119 z 04.05.2016, str. 1)/ wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji niniejszej umowy.
§3
1. Teren realizacji robót zostanie przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy w dniu rozpoczęcia
realizacji robót w rozmiarach i stanie umożliwiającym ich rozpoczęcie.
2. Za termin rozpoczęcia robót uznaje się protokolarne przejęcie terenu budowy przez Wykonawcę
w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące organizacji placu budowy zostaną określone w protokole
przekazania placu budowy.
§4
1. Termin rozpoczęcia realizacji robót objętych umową ustala się na dzień 10.07.2019 r.
2. Termin wykonania całego przedmiotu Umowy (co oznacza termin zakończenia prowadzenia całości
robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy): do dnia 14.08.2019 r.

Numer postępowania: 2/P/2019

2

Zespół Szkól Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Juliusza Lea 235, 30-133 Kraków, tel.: (12) 637 46 69

§5
1. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za przedmiot Umowy, wymieniony w § 1, określa się ogółem
na kwotę ...................zł brutto (słownie : …………………….) w tym: ………………………zł
netto (słownie: …………………………………) oraz
……..% Vat tj. ……………zł (słownie: …………………………).
W tym Wykonawcy przysługuje:
1) stawka roboczogodziny :
……………..
2) koszty ogólne:
……………..
3) zysk:
……………..
2. Wynagrodzenie powyższe zostało ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy.
3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie złożonego kosztorysu ofertowego zostanie
ustalone kosztorysem powykonawczym zgodnie z przyjętymi cenami jednostkowymi i czynnikami
cenotwórczymi wyszczególnionymi w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiście wykonanymi
i odebranymi ilościami robót.
§6
1. Zgodnie z § 5 ust. 3 umowy rozliczenie należności nastąpi kosztorysem powykonawczym
sporządzonym w oparciu o kosztorys ofertowy po sporządzeniu protokołu odbioru całości
przedmiotu umowy z uwzględnieniem ilości zamówionych, wykonanych i przyjętych robót przez
Zamawiającego zgodnie z przyjętymi cenami jednostkowymi i czynnikami cenotwórczymi
wyszczególnionymi
w kosztorysie ofertowym.
2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub
ulegających zakryciu, a Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia ilości i zgodności tych robót
z umową w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę o zakończeniu
i gotowości odbioru robót.
3. Wyznaczenie przez Zamawiającego terminu odbioru całego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu
7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę o zakończeniu i gotowości odbioru robót
i złożenia u Zamawiającego kosztorysu powykonawczego. Odbiór nastąpi protokolarnie w terminie
do 14 dni od daty jego wyznaczenia.
4. W trakcie odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
1) dowody potwierdzające jakość zastosowanych i wbudowanych materiałów i urządzeń (atesty,
aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoły badań i sprawdzeń, świadectwa jakości,
deklaracje własności użytkowych, itd.),
2) dokumentację powykonawczą,
3) karty gwarancyjne na zamontowane urządzenia (jeżeli dotyczy).
§7
1. Faktura wystawiona przez Wykonawcę za wykonane roboty, na podstawie protokołu odbioru,
zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu przelewem na
konto bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturze.
2. Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek
ustawowych.
3. Wykonawca jest / nie jest płatnikiem podatku VAT (NIP ………………………………..….………)
§8
1. Kierownikiem robót w branży konstrukcyjno-budowlanej (pełniącym funkcję kierownika budowy)
będzie: …………………………..... .
2. Kierownikiem robót w branży elektrycznej będzie:..................................................................
3. Z ramienia Zamawiającego nadzór inwestorski pełnić będzie: ......................................................
§9
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokości:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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a) za nieterminowe wykonanie robót określonych w § 1 ust.1 niniejszej umowy, w wysokości
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy
dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień
opóźnienia liczonego od daty wyznaczonej na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
w tym na podstawie §10 umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego - za
wyjątkiem postanowień § 11 umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy
b) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od
dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1
z faktury Wykonawcy dot. przedmiotu niniejszej umowy, bez konieczności dodatkowego wezwania
Wykonawcy do zapłaty kar umownych.
§ 10
1. W przypadku stwierdzenia nieterminowego lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę prac,
robót, czynności objętych niniejszą umową, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub
w części i żądać zapłaty kar umownych zgodnie z § 9 ust. 1 umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie
przysługuje żadne odszkodowanie. Odstąpienie od umowy może być ograniczone w szczególności do
części niespełnionego świadczenia przez Wykonawcę, do świadczenia wykonanego niezgodnie
z umową, jak również co do którego Wykonawca pozostaje w opóźnieniu.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w części, w szczególności jeżeli:
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty przekazania mu
terenu realizacji robót,
2) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dłużej niż 14 dni,
3) nastąpiło rażące naruszenie warunków umowy, w szczególności, gdy Wykonawca realizuje roboty
w sposób niezgodny z § 2 ust. 2 umowy.
3. W razie odstąpienia od umowy w myśl ust. 1, Wykonawca sporządza szczegółowy protokół
inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia
od umowy. Ww. dokumenty Wykonawca przekazuje Zamawiającemu celem ich akceptacji.
Zaakceptowane przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji i kosztorys powykonawczy są
podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonaną część robót, zgodnie
z postanowieniami umowy w tym zakresie.
4. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty
odstąpienia od umowy usunąć z przekazanego mu uprzednio terenu realizacji robót materiały, sprzęt
i urządzenia przez niego dostarczone oraz poinformować o tym fakcie Zamawiającego w formie
pisemnej. Ryzyko pozostawienia materiałów, sprzętu i urządzeń obciąża Wykonawcę.
5. Zamawiający zobowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy terenu realizacji robót w terminie 7 dni
od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4.
§ 11
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia
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powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
§ 12
1. Wykonawca udziela 60 – miesięcznej gwarancji na wady fizyczne przedmiotu umowy, licząc od
dnia odbioru przez Zamawiającego bez wad całości robót budowlanych wchodzących w zakres
przedmiotu Umowy, z wyjątkiem materiałów i urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego
okresu gwarancji – wówczas obowiązuje termin gwarancji według gwarancji producenta,
z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych
okresów gwarancji. Wykonawca w terminie obowiązywania gwarancji zapewnia nieodpłatne
serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urządzeń i instalacji.
2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równa okresowi
gwarancji i terminy te biegną równolegle.
3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego
całości robót objętych przedmiotem Umowy, jako załącznik do protokołu. Dokumenty nie mogą być
sprzeczne z warunkami niniejszej Umowy, czy też zapisami Ogłoszenia.
4. Gwarancja obejmuje w szczególności nieodpłatne przeglądy gwarancyjne zapewniające
bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek
tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji.
Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.
5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:
1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
2) normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części, przy czym Wykonawca zapewni
wykorzystanie materiałów zapewniających pracę przez okres równy co najmniej okresowi
gwarancji,
3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.
6. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do:
1) nieodpłatnej wymiany elementów zużytych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
w okresie gwarancji,
2) nieodpłatnego usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń, tj. do bezpłatnej naprawy lub
wymiany – według wyboru Zamawiającego poszczególnych elementów, które w okresie
gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania
wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub
z innych przyczyn; gwarancją objęte są wady wynikające z wad materiałowych oraz wad
wykonania.
7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji jakości w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych – w ciągu 24
godzin od daty doręczenia mu zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego lub użytkownika za
pośrednictwem faksu na nr ……………. lub poczty elektronicznej na adres:…………………..
Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej umowy jest …………………………………………
reprezentowany przez ……………………………..
8. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminach,
o których mowa w ust.7 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym
pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości
technologicznych i sztuki budowlanej. W przypadku nie uzgodnienia nowego terminu Wykonawca
usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego
terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.
9. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z
terminów, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu, Zamawiający zleci usunięcie tych wad
lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę.
10. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy
i Zamawiającego.
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11. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.
12. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony
o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich
usunięcia. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad.
13. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które
zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.
14. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, w sprawach nieuregulowanych w umowie odpowiednie
zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży.
15. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu
rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
§ 13
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość niżej wymienionych istotnych zmian postanowień niniejszej
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano jego wyboru:
1) zmianę terminu realizacji z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w przypadku:
a) przerw w realizacji robót,
b) powierzenia przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli
terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymania pierwotnego terminu
realizacji umowy,
c) wstrzymania realizacji prac objętych umową,
d) wystąpienia tzw. siły wyższej, rozumianej jako wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą
stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość
wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu np. niesprzyjające warunki atmosferyczne,
wichury, nawałnice, itp.,
e) w przypadku wystąpienia zdarzeń, na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają
przy normalnym tempie pracy wykonanie przedmiotu umowy w terminie,
2) zmianę zakresu przedmiotowego zamówienia w postaci robót zamiennych lub ograniczenia
zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o roboty, których wykonanie stało się zbędne lub ich
wykonanie nie leży w interesie publicznym (tzw. roboty zaniechane),
3) zmianę na wniosek Wykonawcy kierownika robót oraz kierowników robót branżowych, pod
warunkiem, że osoby te będą spełniały wymogi określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu
o zamówieniu,
4) zmianę ceny na skutek zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego
i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
4. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę
zmian umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie
z obowiązującymi warunkami zawartymi w umowie.
§ 14
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych
osobowych swoich pracowników i współpracowników, w szczególności osób pełniących nadzór
inwestorski, przekazanych Wykonawcy w celu wykonania przez niego niniejszej umowy.
2. Zamawiający niniejszym powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności związane
z przetwarzaniem danych osobowych pochodzących od Zamawiającego w zakresie niezbędnym do
wykonywania umowy, tj. w zakresie przygotowania i kompleksowego zrealizowania przedmiotu
umowy.
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3. Zakres powierzonych Wykonawcy danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, numer telefonu,
adres poczty elektronicznej.
4. Poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na
danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie
i usuwanie.
5. Wykonawca zobowiązuje się, w związku z realizacją przedmiotu umowy przetwarzać dane osobowe
wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej
umowy oraz na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności: ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.
1000 z późn. zm.) oraz 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) dalej RODO.
6. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
RODO, dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu zamówienia
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał,
w szczególności wobec swoich pracowników i innych osób skierowanych do realizacji zamówienia,
w tym osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonywania określonych obowiązków (np.
kierownika budowy, kierownika robót) oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca
wskazał jako Podwykonawców.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec pracowników i współpracowników Zamawiającego,
a także wobec osób trzecich, za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z niniejszą umową
lub z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych
osobowych.
8. W terminie 14 dni od zakończenia współpracy w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązuje się, w zależności od decyzji Zamawiającego, do zwrotu wszelkich nośników danych
osobowych powierzonych przez Zamawiającego lub do ich usunięcia, chyba, że obowiązek ich
dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
§ 15
Wierzytelność Wykonawcy z niniejszej umowy nie podlega cesji.
§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 17
Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1
egzemplarz dla Wykonawcy oraz 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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