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UMOWA Nr ...... - WZÓR 

Zawarta w dniu ……… w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu  

Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416 , Rejestr 

Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000033438, Kapitał Zakładowy 192 773 600,00 zł, 

zwanymi w umowie Zamawiającym, reprezentowanymi przez Zarząd, w imieniu którego 

działają: 

1. Prezes Zarządu      - mgr inż. Leszek Trzeciak 

2. Wiceprezes Zarządu                                    - mgr inż. Paweł Olszewski  

 

a  

 

*  ........................................................  z siedzibą w  .............................  przy ul  .........................  

 ...............................................  zarejestrowaną przez  ..................................................................  

Kapitał Zakładowy…………….…………….opłacony w całości 

NIP………………….. 

REGON …………………… 

reprezentowaną przez: 

1. .  ............................................  

2. .  ............................................  

*podmiotami działającymi wspólnie: 

1. …. ...................................  z siedzibą w  .............................  przy ul. .  .............................  

 ..................................  zarejestrowaną przez  ...................................................................  

Kapitał Zakładowy………….. opłacony w całości 

NIP…………………… 

REGON………………… 

reprezentowaną przez: 

1.  ……………………. 

2.  …………………… 

2.   ..............................................  z siedzibą w  ................................  przy ul  ......................  

 .............................  zarejestrowaną przez  ........................................................................  

Kapitał Zakładowy……………………. opłacony w całości 

NIP……………… 

REGON ……………… 

reprezentowaną przez: 

1. ………………. ......................  

2.  ………………………….. 

 

zwanym dalej Wykonawcą 
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została zawarta umowa o następującej treści: 

* - niepotrzebne skreślić 

 

§ 1 

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych , Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot 

zamówienia określony w § 2.  

 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: Oczyszczenie stawów kolmatcyjnych i 

udrożnienie koryta rzeki Mlecznej od km 17+700 do 18+220 

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

Oczyszczenie stawów kolmatacyjnych i udrożnienie koryta rzeki Mlecznej w zakresie: 

- usunięcie nagromadzonych osadów i namułów, piasku oraz zbędnej roślinności, 

wyrównanie skarp stawów rozplantowanie części wydobytego namułu na terenie 

wokół stawów, wykonanie wszystkich robót towarzyszących i pomocniczych 

niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, wykonanie 

pomiarów geodezyjnych w celu udokumentowania osiągnięcia wymaganych rzędnych 

 

Uwaga: Przedmiot umowy musi zostać zrealizowany w oparciu o obowiązujące  

przepisy ustawy o odpadach 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Specyfikacji 

Technicznej oraz w Kosztorysach Ofertowych stanowiących załącznik do niniejszej 

umowy. 

3. W ramach kompleksowej realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykona we 

własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 8, wszelkie roboty-

prace pomocnicze i towarzyszące tj. 

 a) organizacja i zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac oraz innych kolidujących 

z realizowanym zamówieniem obiektów i urządzeń, 

        b) wszelkie prace przygotowawcze i porządkowe, 

które są konieczne do prawidłowego wykonania prac zasadniczych  

3. Prace należy wykonać zgodnie z warunkami przetargu, przedstawioną ofertą i 

zasadami wiedzy technicznej z zachowaniem przepisów i wymogów bezpieczeństwa 

życia i ochrony zdrowia, ruchu drogowego oraz prawa wodnego. 
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§ 3 

TERMIN REALIZACJI 

1. Prace objęte przedmiotem zamówienia należy zrealizować do 8 tygodni licząc od dnia 

podpisania umowy tj. do dnia………….. 

2. Prace będą wykonywane po ustaleniu i podpisaniu przez strony harmonogramów dla 

poszczególnych etapów prac. Przekroczenie terminów określonych w harmonogramach 

będzie podstawą do naliczania kar umownych, o których mowa w § 14 

 

§ 4 

ZAŁĄCZNIKI 

Strony zgodnie ustalają, że załącznikami do niniejszej umowy są:  

1. Specyfikacja Techniczna – Załącznik Nr 1 

2. Kosztorysy Ofertowe – Załącznik Nr 2 

 

§ 5 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. Protokolarnego przekazywania  Wykonawcy terenu realizacji przedmiotu umowy terminach 

ustalonych przez strony.  

2.  Sprawowania nadzoru  w sposób gwarantujący ciągłość realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wypłaty wynagrodzenia  na zasadach określonych w §8. 

4. Dokonywania odbiorów wykonanego przedmiotu umowy na zasadach określonych w §9 

 

§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonawcę zobowiązuje się do: 

1. Kompleksowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną, 

obowiązującymi przepisami prawa oraz ze wskazówkami Zamawiającego,  

2. wykonania wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, 

3. prowadzenia prac z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami bezpieczeństwa 

życia i ochrony zdrowia, 

4. utrzymania terenu, na którym prowadzone są prace w należytym porządku, a po 

zakończeniu prac uporządkowanie terenu, 

5. zabezpieczenia we własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia  kompletu materiałów i 

urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,  

6. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń w toku realizacji umowy, z powodów 

za które odpowiada Wykonawca , naprawienie ich i doprowadzenie do stanu 

poprzedniego, 

7. ponoszenia odpowiedzialności za: 

a) uszkodzenie lub zniszczenia instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz 

tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót 

b) uszkodzenia lub zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę na terenie sąsiadującym 

z przekazanym Wykonawcy, 
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c) szkody osób trzecich powstałe w wyniku wykonywania prac niezgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

8. stałej współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy oraz 

wykonywanie w wyznaczonym czasie poleceń Zamawiającego pod groźbą wstrzymania 

prac, 

9. wykonania prac stanowiących przedmiot umowy przez  personel,  posiadający 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

10. wywiezienie wszelkich odpadów uzyskanych w ramach realizowanych prac na wysypisko 

komunalne, 

11. zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach  

12. usuwanie na bieżąco, w ramach wynagrodzenia, wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń 

spowodowanych przez pojazdy wykonawcy na drogach publicznych w pobliżu terenu 

wykonywania prac  i na dojazdach do miejsc wykonywania przedmiotu umowy. 

13. realizowania umowy w całym okresie jej trwania, w zakresie określonym przedmiotem 

zamówienia w tym  obsługi sprzęty specjalistycznego i transportowego    przez osoby 

zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  na podstawie umowy o pracę, 

14. przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację 

zamówienia oraz na każdym etapie realizacji umowy – aktualnego wykazu tych 

czynności, o których mowa w pkt. 12 i liczby podporządkowanych etatów, 

 

 

  

§ 7 

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. Partnerzy działający wspólnie jako Wykonawca są solidarnie odpowiedzialni wobec 

Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Zakres zadań i rola każdego partnera określone zostały w porozumieniu podpisanym 

przez osoby upoważnione do działania w imieniu każdego partnera, a złożonym 

Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej umowy. 

3. Wykonawca, o którym mowa nie zmieni swego składu ani statusu prawnego przez cały 

okres wykonywania umowy, chyba że Zamawiający wyrazi w tym zakresie pisemną 

zgodę. Zmiana dokonana bez zgody Zamawiającego stanowić będzie ciężkie naruszenie 

warunków niniejszej umowy. 

4.   Partnerzy, o których mowa w ust. 1 udzielą pełnomocnictwa Pełnomocnikowi, który w ich 

imieniu będzie działał wobec Zamawiającego w tym, w szczególności będzie umocowany 

do zaciągania zobowiązań, wystawiania faktur, przyjmowania płatności oraz 

przyjmowania od Zamawiającego instrukcji na rzecz wszystkich podmiotów i każdego z 

osobna. 

§8 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2  Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie  ustalone w oparciu o formularz oferty Wykonawcy w 

wysokości:      

……...………. ……….złotych  netto   plus obowiązująca stawka podatku VAT tj.  
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………………   Razem: ………….……złotych brutto 

(słownie. …………………………………………………………………………… ) 

2. Ostateczne wynagrodzenie, będzie wynikać z faktycznie zrealizowanych przez 

Wykonawcę prac, potwierdzonych protokołem odbioru i rozliczonych w oparciu o 

kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT. 

4. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół, o którym mowa w § 9 ust. 1. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie usługi zostanie uregulowane przelewem na rachunek 

Wykonawcy nr ……………………………………..……………………… w terminie do 

30 dni od daty wystawienia faktury, z tymże Wykonawca jest zobowiązany doręczyć 

fakturę nie później niż w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Dodatkowo 

Zamawiający wymaga, aby faktura zawierała numer niniejszej umowy. 

 

 

 

§ 9 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru  będzie całkowicie zrealizowany przedmiot 

umowy, co strony  protokołem odbioru. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru. Odbiór końcowy przedmiotu 

umowy zostanie przeprowadzony w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru  przez Wykonawcę. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu usunięcia wad. 

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie 

stwierdzonych w odbiorze wad. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w czasie odbioru końcowego protokoły z 

wykonanych prac.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o 

usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 

uprzednio prac jako wadliwych. 

 

§10 

KONTROLA I NADZÓR 

1. W trakcie realizacji umowy interesy Zamawiającego  reprezentują:  

Inspektor Nadzoru  –……………. 

2. W trakcie realizacji umowy interesy Wykonawcy reprezentują: 

………………………………………………………………………  

 

§ 11 
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ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Przed podpisaniem umowy wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

zwane dalej „zabezpieczeniem", w kwocie………. 

słownie ………………………………………, która stanowi 5 % ceny ofertowej brutto. 

Formą zabezpieczenia jest ………… 

2. Zabezpieczenie służy do zaspokojenia roszczeń pieniężnych Zamawiającego powstałych 

w związku ze stwierdzeniem odpowiedzialności umownej Wykonawcy Zaspokojenie 

roszczeń może być dokonane do kwoty określonej w ust. 1, niezależnie od wysokości 

naliczonych kar umownych. 

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w następujących wysokościach i terminach: 

a) 100% kwoty zabezpieczenia niewykorzystanej zgodnie z ust. 2 - w ciągu 30 dni od 

dokonania końcowego protokołu odbioru, 

 

 

 

§ 12 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 2 wykonany zostanie bez 

wad,  dobrze jakościowo, zgodnie warunkami (normami) technicznymi  i warunkami 

umowy.  

§ 13 

PODWYKONAWSTWO 

1. W przypadku realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy z udziałem 

podwykonawców (dalej: „Podwykonawca”), Wykonawcę obciążać będą obowiązki 

opisane w Umowie i w przepisach prawa, w tym w szczególności ustawie z dnia 

29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych. Przez umowę o podwykonawstwo należy 

rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 

usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między Wykonawcą a innym 

podmiotem (Podwykonawcą).  

2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 a). 

3. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o 

podwykonawstwo, wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 2.   

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.  

5. W przypadku, jeżeli umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia 

dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od wezwania, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 14 ust 1 b. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 
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7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy, o Termin zgłaszania uwag będzie nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

10.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9 Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty. 

11.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 6, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości Wynagrodzenia, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, z 

którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 c. 

 

§ 14 

KARY UMOWNE 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o 

podwykonawstwo, gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy (bądź kopii jej zmiany) o 

podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w §13 ust. 2; 

b) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o 

podwykonawstwo, gdy Wykonawca nie doprowadzi do zmiany tej umowy w 

zakresie terminu zapłaty na nie dłuższy niż 30, w terminie o którym mowa w §13 

ust. 5; 

c) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o 

podwykonawstwo,  przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, za każdy taki przypadek; 

d) w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1, gdy 

Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca; 

e) w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust 1, gdy 

Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn za które sam odpowiada; 
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f) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust 1, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy, jednakże nie więcej niż 20% Wynagrodzenia; 

g) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust 1, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek 

Przedmiotu Umowy, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia. 

 

2. W przypadku stwierdzenia uchybień Wykonawcy odnośnie obowiązku, o którym mowa w 

§ 6 pkt.12 i 13, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień 

zwłoki, w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego 

 
3. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za które odpowiada 

Zamawiający, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w 

wysokości 30 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 ust 1. 

 

4. Jeżeli przed upływem umownego terminu wykonania przedmiotu umowy jakakolwiek jej 

część została uznana przez Zamawiający za zakończoną lub została mu przekazana, kara 

pieniężna za niedotrzymanie terminu będzie zmniejszona o wartość części prac 

zakończonych i odebranych. 

 

5. Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne. 

 

6. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 8 ust 1. 

 

 

 

§ 15 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych 

określone  

w przepisach 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 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami 

z zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych 

osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie 

krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. : 

 a) dane osobowe osób odpowiedzialnych ze strony Zamawiającego za realizację 

umowy,  

 b) dane osobowe właścicieli nieruchomości przez które przebiega inwestycja, 

 do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie. 

4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje 

danych osobowych: dane zwykłe oraz dane dotyczące następujących kategorii osób:  
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 a) pracowników Zamawiającego; 

 b) właścicieli nieruchomości przez które przebiega inwestycja, 

 w postaci: imion i nazwisk, numerów telefonów i adresów e-mail, wyłącznie w celu 

realizacji umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas 

realizacji niniejszej umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu  z przetwarzaniem danych 

osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie 

krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania 

danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w 

celu realizacji niniejszej umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 

3 lit. b RODO,  danych przetwarzanych w zakresie umowy, a w  szczególności  

nieudostępniania ich innym podmiotom, zarówno podczas trwania umowy, jak i po jej 

ustaniu. 

9. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania 

Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy oraz 

po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

10. Podwykonawca, dalszy Podwykonawca winien spełniać te same wymogi i obowiązki, 

jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie, w szczególności w 

zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za 

niewywiązywanie się przez Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę ze 

spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. 

12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 

pisemne polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę 

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W 

takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje 

Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania 

takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi 

przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

14. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, 

nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub 

fakcie naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji 

umowy. Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie  pisemnej. 

15. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi 

Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych 

osobowych. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania 

umowy, do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

16. Wykonawca po zakończeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na 

podstawie regulacji umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 14 dni. Po 
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wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca  

powiadomi Zamawiającego pisemnie. 

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku 

stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych 

osobowych. 

 

 

§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może odstąpić  

od umowy  w razie wystąpienia 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 

2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części 

umowy potwierdzonej protokolarnie przez obie strony 

3. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Wykonawca i Zamawiający 

będą się posiłkować postanowieniami oferty i SIWZ. 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 17 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz innych 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 18 

Niniejsza umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 


