Umowa nr……………

zawarta w dniu …………………..w ………….. pomiędzy:
ZOWER Sp. z o.o.
z siedzibą w Rybniku, 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 75, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział
X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000137539, REGON: 277902430, NIP: 642-

277-91-44, kapitał zakładowy spółki w wysokości 4 000 000,00 zł, zwaną w dalszej części Umowy
Zleceniodawcą, reprezentowaną przez:

1. ……………………………………………………..

2. ……………………………………………………..
zwaną dalej „Zamawiającym”
a

wpisanym(ą) do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
KRS

posiadającym(ą)
zł,

numer

identyfikacji

pod numerem
kapitał zakładowy
podatkowej

NIP:

……………………

REGON:………………………….. reprezentowanym(ą) przez:

1

………………………………………………………….

2

………………………………………………………….

zwanym(ą) dalej „Wykonawcą”.
Zamawiający i Wykonawca zwani są również dalej razem Stronami, a każdy z osobna Stroną.
Aktualne na dzień zawarcia Umowy odpisy z KRS/CEIDG stanowią załączniki do Umowy.
§1
Przedmiot Umowy
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1.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie projektu ukształtowania i zagospodarowania terenu
zwałowiska odpadów górniczych po byłej kopalni KWK „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach,
podzielone na dwa etapy oraz należyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających
z gwarancji jakości oraz rękojmi dotyczących Prac w Okresie Gwarancji i Rękojmi, jak również

udzielenie Zamawiającemu praw własności intelektualnej (praw autorskich).

2.

Zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, będącą odpowiedzią na przeprowadzone
postepowanie ofertowe Zamawiającego, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zadanie pn.: „Wykonanie projektu ukształtowania i zagospodarowania terenu
zwałowiska odpadów górniczych po byłej kopalni KWK „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach”
wg części:

3.

Prace podzielone na dwa etapy:
a.

etap I - wykonanie map do celów projektowych wraz z informacją o przyjęciu do
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przez właściwy terytorialnie
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z uwzględnieniem aktualnych

wypisów z rejestru gruntów;
b.

etap II -Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

4.

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z przedmiotem
zamówienia szczegółowo opisanym w załączniku nr 1 do Umowy i stwierdza, że nie zachodzą
żadne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu umowy.

5.

zawartymi zapytaniu ofertowym.

6.

Prace będą spełniały wymagania mających zastosowanie w Polsce przepisów prawa, norm
technicznych i norm ochrony środowiska obowiązujących w dniu podpisania protokołu odbioru
końcowego.

7.

Wykonawca oświadcza, że zrealizowany przedmiot umowy będzie wolny od wad prawnych
i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów
oraz praw autorskich osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek
roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw

własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot umowy, Wykonawca poniesie (zwróci
Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone
przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

8.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie

zasobów nie ponosi winy.
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9.

Wykonanie zastępcze. Strony ustalają, iż niezależnie od przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie,
w przypadku nienależytego wykonywania Umowy, w szczególności zwłoki Wykonawcy, Zamawiający
będzie mieć prawo powierzania osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, bez zgody sądu,
na koszt i ryzyko Wykonawcy: (i) wykonania całej lub części Dokumentacji Wykonawcy, (ii) wykonania

całości lub części Prac oraz (iii) usunięcia Wad w zakresie Gwarancji i Rękojmi, po bezskutecznym
upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do
należytego wykonywania Umowy, wskazującym przesłanki, których spełnienie może spowodować
konieczność skorzystania z wykonawstwa zastępczego. Zakres Umowy powierzony do wykonawstwa
zastępczego zostanie w takim przypadku ustalony przez Zamawiającego. Wykonawca niniejszym
nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego do powierzania realizacji określonych
czynności osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego. W razie powierzenia określonych

czynności osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, Wykonawca jest zobowiązany
zaprzestać dalszego wykonywania tych czynności, a zarazem skoordynować z osobą trzecią czynności
przez siebie wykonywane. O skorzystaniu z wykonawstwa zastępczego Zamawiający poinformuje
Wykonawcę pisemnie, załączając wykaz czynności powierzonych osobie trzeciej oraz ich wartość.
Rozliczenie wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego osobie trzeciej za czynności
zrealizowane w ramach wykonawstwa zastępczego może nastąpić w drodze potrącenia takiego
wynagrodzenia w zakresie prawnie dopuszczalnym z bieżących płatności należnych Wykonawcy.

§2
Termin realizacji umowy

1 . Termin realizacji umowy Etap I-II: od daty zawarcia umowy do 31.12.2021 r. w tym:
Etap I — od daty zawarcia umowy do dnia 31.06.2020 r.
Etap II — od dnia 01.06.2021 r. do dnia 31.12.2021r.

2. Datą zakończenia Umowy jest dzień, w którym wygasają uprawnienia Zamawiającego z tytułu
gwarancji lub rękojmi.
§3

Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie prac dotyczących etapu I oraz etapu II
wynosi:
Wynagrodzenie netto
zł (słownie:
złotych)
Podatek od towarów i usług
zł (słownie:
złotych)
Wynagrodzenie brutto

zł (słownie: .... .... .... .... ..

złotych),

w tym:
2. Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu Umowy nie będzie wyższe niż ……PLN
(słownie: …. złotych) netto plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, tj. brutto…….PLN (słownie:. złotych …../100).
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Wynagrodzenie Umowne obejmuje wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu przeniesienia
Praw Własności Intelektualnej (w tym prawa własności nośników, na których dokumentacja
Wykonawcy została utrwalona), udzielenie zezwoleń oraz wykonanie pozostałych zobowiązań
Wykonawcy, o których mowa w §10 Umowy
a)Wynagrodzenie za wykonanie Etapu I wynosi:
Wynagrodzenie netto
Podatek od towarów i usług
Wynagrodzenie brutto

zł (słownie:
zł (słownie:
zł (słownie: .... .... .... .... ..

złotych)
złotych)
złotych), w

tym:
b) Wynagrodzenie za wykonanie Etapu II wynosi:
Wynagrodzenie netto
zł (słownie: ...

Podatek od towarów i usług
Wynagrodzenie brutto .

zł (słownie:
zł (słownie:

złotych)

złotych)
złotych), w tym:

3. Wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu przeniesienia
praw własności intelektualnej (w tym prawa własności nośników, na których dokumentacja
Wykonawcy została utrwalona), udzielenie zezwoleń oraz wykonanie pozostałych zobowiązań
Wykonawcy, o których mowa w §8 Umowy.
4. zapewnienia, na własny koszt i ryzyko, wszelkich urządzeń, materiałów i narzędzi niezbędnych do
wykonania przedmiotu Umowy;
5. Wykonawca nie będzie zatrudniał pracowników Zamawiającego przy realizacji umowy pod
rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy bez prawa Wykonawcy do odszkodowania.
6. Uzyskania wszelkich dopuszczeń, zezwoleń lub decyzji administracyjnych wymaganych do
wykonania Prac oraz poniesienia kosztów i opłat z nich wynikających;
7. Wykonawca zobowiązany jest do :
a)

podejścia całościowego i kompleksowego dla wskazanego w opisie przedmiotowego
terenu;

b)

dokonania stosownych uzgodnień z jednostkami administracyjnymi, wynikających
z obowiązujących przepisów i norm w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;

c)

wskazania koniecznych do uzyskania przez Wykonawcę robót budowlanych niezbędnych
decyzji w zakresie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020

r. poz. 797) z podaniem uzasadnienia;
d)

uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę;

e)

uzyskania przyjęcia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych (jeżeli
będzie wymagane);

f)

uzyskania decyzji środowiskowej (jeżeli będzie wymagana);

g)

uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana);

h)

uzyskania wszelkich wymaganych przepisami odrębnymi decyzji i uzgodnień
umożliwiających prawidłową realizację przedsięwzięcia;

i)

opracowania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego uwzględniającego wszelkie
koszty i roboty związane z planowanym zamierzeniem;
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j)

natychmiastowego, pisemnego informowania Zamawiającego (koordynatora w zakresie
rzeczowym) o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość usługi lub
opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy;

k)

pozyskania własnym staraniem i na własny koszt danych mapowych i innych niezbędnych
materiałów w celu prawidłowej realizacji zamówienia;;

l)

ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z
wykonywanym przedmiotem zamówienia. Za wszystkie szkody powstałe przy
wykonywaniu usługi objętej umową odpowiada Wykonawca;

m) zapewnienia poufności dokumentacji, w myśl ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781);
n)

nieodpłatnego wnoszenia, w terminach określonych przez Zamawiającego, wszelkich zmian

i uzupełnień wynikających z aktualnego stanu prawnego, zaleceń organów administracji
państwowej i komisji odbioru technicznego;
o)

wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie obowiązujących przepisów, dotyczących
postępowania z dokumentami, a w szczególności wynikających z aktualnych ustaw i
rozporządzeń;

p)

wykonania wszelkich niezbędnych badań i analiz, jeśli będzie to konieczne dla realizacji
projektu;

q)

przedłożenia oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową,
obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i że zostaje
wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

r)

wyrażenia w formie oświadczenia zgody na umieszczenie dokumentacji w środkach
elektronicznych w zakresie niezbędnym dla udzielenia przez Zamawiającego zamówienia na
realizację zadania;

s)

współpracy z Zamawiającym w ramach pełnionego nadzoru autorskiego nad dokumentacją,
na etapie przygotowania i prowadzenia postępowań przetargowych w oparciu o przedmiot
niniejszej umowy;

t)

sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta do czasu ukończenia realizacji zadania

u)

protokolarnego przekazania Zamawiającemu dokumentacji;
v.l . w formie papierowej— 4 egzemplarzy (z oryginalnymi uzgodnieniami), prawomocne
pozwolenie na budowę — oryginał (jeżeli będzie wymagane) prawomocna decyzja
zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych (jeżeli będzie
wymagana);
v.2.

w wersji elektronicznej — niekodowanej (na nośniku CD lub innym nośniku
wskazanym przez Zamawiającego) w 2 egzemplarze;

v.3.

wersja elektroniczna (opis, rysunki, przedmiar i kosztorys) przekazana zostanie
Zamawiającemu jako pliki posiadające następujący format:

tekst w formacie PDF oraz formacie edytowalnym Microsoft Word (doc. lub docx.)
mapy, rysunki i schematy w formacie PDF oraz formacie edytowalnym AutoCad
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(dwg lub dxf),

przedmiar i kosztorys w formacie PDF oraz edytowalnym,

umożliwiającym jego edycje w programie NORMA-PRO lub innym.
8. Wykonawca projektu zobowiązuje się do nieodpłatnego w ramach zawartej umowy w razie
konieczności uaktualnić kosztorys inwestorski na potrzeby Zamawiającego w związku z

przeprowadzanym postepowaniem przetargowym o udzielenie zamówienia
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie dokumentacji oraz
zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody osób trzecich wynikłe z niewykonania lub niewłaściwego
wykonania powierzonych mu czynności. Strony wyłączają w tym zakresie solidarną
odpowiedzialność Zamawiającego.

10.

Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do :

a) udostępnienia do wglądu posiadanej dokumentacji w zakresie dotyczącym przedmiotu
umowy.

W

przypadku

stwierdzenia

przez

Wykonawcę,

że

Dokumentacja

Zamawiającego zawiera błędy, nieścisłości lub jest niespójna, Wykonawca jest
zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego. Wszelka
Dokumentacja Zamawiającego ma charakter wyłącznie orientacyjny. Zamawiający nie
ponosi względem Wykonawcy odpowiedzialności za jej poprawność, aktualność ani

kompletność;
b) dokonania odbioru przedmiotu zamówienia w ustalonym trybie i terminie.
c) dokonania zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia w ustalonym trybie i terminie

d) przekazania Wykonawcy dodatkowych procedur, zasad i wymagań dotyczących BHP
obowiązujących na terenie Zamawiającego nie później niż przed przystąpieniem do
wykonywania Prac na Terenie Prac niż dostępne na stronie internetowej:
https://swpp2.gkpge.pl
•

dla użytkowników posiadających konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomocą
„OnePlace” w sekcji „Intranet”/„Baza Wiedzy” w katalogu „Regulacje i procedury
obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A.”

•

dla użytkowników niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl
w sekcji „Inne informacje i ogłoszenia o postepowaniach (w tym ogłoszenia
okresowe) Regulacje zakupowe” w katalogu „Regulacje i procedury obowiązujące w
PGE Energia Ciepła S.A.”.

§5
Rozliczenia finansowe

1.

Podstawą do rozliczeń będą faktury VAT wystawione przez Wykonawcę zgodnie z warunkami
umowy. Wystawienie faktury VAT nastąpi nie później niż 7-go dnia od daty sporządzenia i

podpisania protokołu odbioru częściowego (Etap I), końcowego (Etap II) potwierdzonego przez
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, o których mowa w §10 Umowy.

2.

Faktury VAT należy wystawić na adres określony w umowie, tj.:
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ZOWER Sp. z o.o., ul. Podmiejska 75, 44-207 Rybnik

3.

Każda zapłata faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze VAT, przy czym Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego — dzień

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.

Przelew wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie może nastąpić wyłącznie za
zgodą Zamawiającego, wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Powyższe
dotyczy zarówno należności głównej jak i odsetek.

5.

Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT figuruje w wykazie
podatników Vat, o którym mowa w art. 96b ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W
przypadku braku rachunku bankowego w wykazie podatników VAT, Zamawiający nie będzie

ponosił kosztów odsetek za nieterminową zapłatę faktur VAT. Data publikacji rachunku
bankowego na wykazie stanowić będzie datę od kiedy biegną przedmiotowe odsetki.

6.

Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia na wszystkich fakturach VAT i innych
dokumentach rozliczeniowych wzmianki o zakazie przelewu wierzytelności, określonych w § 6
ust. 6 niniejszej umowy.

7.

Strony oświadczają, że posiadają status podatników VAT czynnych.
§6
Odbiór przedmiotu umowy

1.

2.

Po wykonaniu Etapu I i Etap II na podstawie zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu prac
przekazanego Zamawiającemu zostanie przeprowadzony odbiór częściowy/końcowy
przedmiotu zamówienia.
Odbiór
przedmiotu
zamówienia
nastąpi
na
podstawie
Protokołu
odbioru

częściowego/końcowego.
3.

Odbiór częściowy/końcowy zostanie przeprowadzony do 5 dni roboczych od złożenia przez
Wykonawcę zawiadomienia o zakończeniu realizacji danego etapu. Jeżeli wyniki odbioru będą
pozytywne (nie zostaną stwierdzone wady), protokół odbioru będzie stanowił podstawę do
wystawienia przez Wykonawcę faktury za zrealizowany etap zamówienia.

4.

Odbiór częściowy i końcowy przedmiotu zamówienia zostaną przeprowadzone przez
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z odbiorów zostaną sporządzone protokoły

odbioru

częściowego/końcowego

podpisane

przez

przedstawicieli

Zamawiającego

i

Wykonawcy.
5.

Obowiązek sporządzenia protokołu odbioru częściowego/końcowego spoczywa na Wykonawcy.
Zawartość merytoryczną jak i formę protokołu odbioru Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić
z Zamawiającym, przy czym protokół odbioru powinien zawierać w szczególności:

•
•
•
•

datę sporządzenia,

oznaczenie przedmiotu odbioru,
oznaczenie numeru umowy i daty przedmiotowego zlecenia,
wykaz osób ze strony Zamawiającego i Wykonawcy uczestniczących w odbiorze,
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•

uwagi co do przedmiotu odbioru w zakresie jakości, prawidłowości, terminowości oraz
zgodności z umową,

•

ewentualne inne ustalenia lub zastrzeżenia, e podpisy osób uczestniczących w
odbiorze.

2.

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:
a. oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi
przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i że zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
b. oświadczenie, z wyrażeniem zgody na umieszczenie dokumentacji w środkach elektronicznych
w zakresie niezbędnym dla udzielenia przez Zamawiającego zamówienia na realizację zadania,

c. komplet wykonanej dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia:
•

w wersji papierowej — 4 egzemplarzy (z oryginalnymi uzgodnieniami) prawomocne
pozwolenie na budowę — oryginał (jeżeli będzie wymagane) prawomocna decyzja
zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych (jeżeli będzie wymagana);
• w wersji elektronicznej — niekodowanej (na nośniku CD lub innym nośniku wskazanym
przez Zamawiającego) w 2 egzemplarze;
d. wersja elektroniczna (opis, rysunki, przedmiar i kosztorys) przekazana zostanie Zamawiającemu

jako pliki posiadające następujący format:
•
•

3.

tekst w formacie PDF oraz formacie edytowalnym Microsoft Word (doc. lub docx.)
mapy, rysunki i schematy w formacie PDF oraz formacie edytowalnym AutoCad (dwg
lub dxf),
• przedmiar i kosztorys w formacie PDF oraz edytowalnym, umożliwiającym jego
edycje w programie NORMA-PRO lub innym.
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego/końcowego zostaną stwierdzone wady, to

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
•
•
4.

jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie protokół odbioru po usunięciu
tych wad.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad

jeżeli Wykonawca nie usunie ich w terminie określonym w protokole odbioru nie dłuższym jednak
niż 5 dni roboczych.
6.

W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru, Zamawiający może
naliczyć karę umowną zgodnie z zapisami § 9 ust 1. lit. c.

§7

Podwykonawstwo
1 . Zamawiający nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie zakresu prac, których wykonanie
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

Strona 8 z 33

2.
3.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.

§8
Prawa autorskie
1.

Wykonawca zapewni, że zawarcie Umowy, jej wykonanie, ani korzystanie przez Zamawiającego z
Prac lub wyników Prac (lub dowolnej ich części) w celach i na zasadach wynikających z Umowy nie
będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw przysługujących Wykonawcy lub osobom trzecim,
ani czynu niedozwolonego, tj. w szczególności nie będzie stanowiło naruszenia praw do:
a. dóbr stanowiących utwory w rozumieniu Prawa autorskiego, w tym w szczególności
Dokumentacji Wykonawcy, Oprogramowania Komputerowego i Oprogramowania Sterującego
(zwanych dalej „Utworami”);
b. dóbr stanowiących projekty wynalazcze w rozumieniu Prawa własności przemysłowej
(zwanych dalej „Projektami Wynalazczymi”);

c. znaków towarowych, znaków usługowych, firm i oznaczeń przedsiębiorstw, know-how oraz
innych dóbr niematerialnych chronionych przepisami prawa niezależnie, czy prawa do tego
rodzaju dóbr przysługują Wykonawcy lub osobom trzecim na mocy prawa polskiego, czy prawa
obcego,
prawa do korzystania z dóbr określonych powyżej zwane są łącznie prawami własności
intelektualnej.
2.

Wykonawca oświadcza, że jest upoważniony do korzystania z Praw Własności Intelektualnej w
zakresie koniecznym do realizacji Prac i że jest uprawniony do zapewnienia Zamawiającemu Praw
Własności Intelektualnej na zasadach ustalonych w niniejszym §8. Wykonawca w szczególności
oświadcza i zapewnia Zamawiającego, iż w momencie wydania Zamawiającemu dokumentacji
Wykonawcy, będzie jedynym uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych oraz praw
zależnych do dokumentacji Wykonawcy oraz że prawa te nie będą obciążone prawami osób
trzecich, a także, że w tym momencie będzie jedynym właścicielem wydawanych Zamawiającemu
egzemplarzy dokumentacji Wykonawcy nośników, na których dokumentacja Wykonawcy została
utrwalona.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Wykonawcy

3.

Wykonawca, z dniem dokonania odbioru odpowiedniej części Prac, lub z dniem rozwiązania
Umowy lub odstąpienia przez Stronę od Umowy lub jej części, w zależności od tego, które z ww.
zdarzeń zajdzie wcześniej, bez względu na zapłatę i bez konieczności sporządzenia na tę
okoliczność odrębnej umowy, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego
oświadczenia woli, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji
Wykonawcy dostarczonej w wykonaniu Umowy w najszerszym możliwym zakresie, na
wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, co obejmuje w szczególności:
a)

wykorzystywanie w dowolny sposób i w jakichkolwiek celach Zamawiającego
związanych z wynikami Prac, w szczególności w celu sprzedaży wyników Prac lub
udostępnienia wyników Prac podmiotowi trzeciemu na jakiejkolwiek podstawie
prawnej;

b)

wykonanie na podstawie dokumentacji Wykonawcy dokumentacji wykonawczej w celu
przebudowy, korzystania, modernizacji, napraw, przeglądów wyników Prac;

c)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania całości lub części dokumentacji Wykonawcy
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w dowolny sposób – wytwarzanie dowolną techniką jej egzemplarzy, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w formie
przestrzennej;
d)

wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

e)

użyczanie i udostępnianie dokumentacji Wykonawcy w taki sposób, aby wybrane osoby
mogły mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do dokumentacji Wykonawcy dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

f)

umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów
promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego;

g)

wprowadzanie do Internetu i pamięci komputera, umieszczanie i wykorzystywanie w
ramach publikacji on-line;

h)

wykorzystanie w utworach multimedialnych;

i)

wystawianie, wyświetlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub inne
techniki przesyłu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci
komunikacji;

j)

marketing w kraju i za granicą;

k)

nadawanie za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową
stację, nadawanie poprzez satelitę.

4.

W przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, na których Zamawiający
będzie chciał wykorzystać dokumentację Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie
30 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia Umownego,
przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na tych polach eksploatacji bez
jakichkolwiek ograniczeń.

5.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego
prawo do rozporządzania, wykonywania i korzystania z opracowań dokumentacji Wykonawcy
wraz z prawem na udzielanie takich zezwoleń osobom trzecim (zgoda na wykonywanie
autorskich praw zależnych), tj. w szczególności na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z
tłumaczeń, zmian, przeróbek, uzupełnień dokumentacji Wykonawcy, łączenia części lub całości
z innymi utworami w celach i na polach eksploatacji wskazanych w poprzednich ustępach, a
ponadto przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego na polach eksploatacji wskazanych w poprzednich ustępach.

6.

Wykonawca potwierdza, że w ramach powyższych praw Zamawiający lub wskazany przez niego
podmiot będzie miał prawo w szczególności wykorzystywać Dokumentację Wykonawcy oraz jej
opracowania do przeprowadzenia postępowań przetargowych mających na celu wybór
wykonawcy remontów lub modernizacji wyników prac, a także realizacji innych robót
budowlanych, dostaw lub usług pozostających w związku bądź z wynikami Prac, bądź z
działalnością Zamawiającego, w najszerszym, zdefiniowanym przez Zamawiającego zakresie, a
także zlecania tych robót budowlanych, dostaw lub usług nawet bez przeprowadzenia przetargu,
zbywania lub obciążania lub umożliwiania innym osobom korzystania z dokumentacji
Wykonawcy lub wyników prac na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, jak również na
potrzeby rozliczenia wszelkich kwot przekazanych pod jakimikolwiek tytułami na realizację Prac
objętych Umową przez wszelkie podmioty bądź instytucje finansujące, kredytujące i udzielające
najszerzej pojętego wsparcia.

7.

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich w imieniu
twórców dokumentacji Wykonawcy w zakresie niezbędnym do korzystania z dokumentacji
Wykonawcy zgodnie z Umową oraz zobowiązuje się nie wykonywać tych praw w imieniu
twórców. Wykonawca gwarantuje i odpowiada, że twórcy dokumentacji Wykonawcy zobowiążą
się nie wykonywać ich autorskich praw osobistych w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu
lub ograniczający korzystanie z dokumentacji Wykonawcy zgodnie z Umową, oraz że będą
przestrzegać tego zobowiązania.
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8. Ponadto Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że twórcy Dokumentacji Wykonawcy nie będą

wykonywać ich autorskich praw osobistych nawet jeśli twórcy sami nie zobowiążą się do ich
niewykonywania, a w przypadku gdy twórcy będą wykonywać autorskie prawa osobiste,
Wykonawca pokryje Zamawiającemu wszelką szkodę poniesioną przez Zamawiającego przez to,
że twórcy wykonują te prawa, a także zwolni Zamawiającego z wszelkich obowiązków wobec
twórców. Wykonawca zapewnia, że twórcy ci wyrazili odpowiednie zgody umożliwiające realizację
zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszego §8, w szczególności upoważnili Wykonawcę
do wykonywania autorskich praw osobistych w ich imieniu wraz z prawem do udzielania dalszego
upoważnienia w tym zakresie Zamawiającemu.
Postanowienia ogólne
Strony potwierdzają, że zakres praw udzielonych Zamawiającemu przez Wykonawcę na mocy
niniejszego §8, ukształtowany jest w taki sposób, aby:

1.
a.

Zamawiający mógł korzystać z Prac zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności eksploatować,
serwisować, naprawiać oraz modyfikować wyniki Prac i aby Zamawiający był chroniony przed
wszelkimi roszczeniami wynikającymi z naruszenia Praw Własności Intelektualnej;

b.

Zamawiający oraz podmioty działające na jego zlecenie mogli dokonywać opracowań
(tj. wykonywać autorskie prawa zależne - w szczególności tłumaczenia, zmiany, adaptacje,
przeróbki, uzupełnienia) Dokumentacji Wykonawcy i aby Zamawiający mógł korzystać z tych
opracowań w celach eksploatacji, serwisowania, napraw, przebudowy oraz dalszych
modernizacji wyników Prac;

c.

w przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się dokonać – we własnym zakresie lub poprzez
podmioty trzecie, niepowiązane z Wykonawcą – modyfikacji wyników Prac (tj. w szczególności
przebudowy, adaptacji, modernizacji wyników Prac, w tym wymiany maszyn, urządzeń), to
modyfikacje te nie będą stanowiły naruszenia jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej,
niezależnie od zakresu przedmiotowego modyfikacji, zastosowanych materiałów, części lub
technologii. Naruszenia Praw Własności Intelektualnej nie będzie również stanowiło
wykorzystanie Dokumentacji Wykonawcy lub jej opracowań w celu przeprowadzenia
postępowań przetargowych na wybór wykonawcy modyfikacji, serwisu lub remontów
dotyczących wyników Prac.
2.

Nośniki, na których utrwalono Utwory stanowią własność Zamawiającego od momentu
przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych.
Wynagrodzenie

3.

Strony zgodnie postanawiają, że ilekroć na podstawie niniejszej Umowy dochodzi do
przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do
Dokumentacji Wykonawcy wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich do Dokumentacji Wykonawcy lub jej części oraz przeniesienia
własności egzemplarzy i nośników, takie przeniesienia następują odpłatnie, w ramach
Wynagrodzenia Umownego, z zastrzeżeniem sytuacji, w których niniejsza Umowa dopuszcza
przeniesienie autorskich praw majątkowych bez względu na zapłatę. W razie wątpliwości ww.
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, jak również za udzielenie
Zamawiającemu innych praw na podstawie niniejszego §8 zostało uiszczone przez
Zamawiającego w ramach płatności dokonanych do dnia przeniesienia autorskich praw
majątkowych i odpowiednio udzielenia innych praw na podstawie niniejszego §8. Strony zgodnie
postanawiają, że Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania dodatkowego, innego niż
Wynagrodzenie Umowne, wynagrodzenia za przeniesienie jakichkolwiek praw o jakich mowa w
niniejszym §8.
Naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich

4.

W zakresie odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne naruszenie Praw Własności
Intelektualnej osoby trzeciej Strony postanawiają, co następuje:
a.

na zasadach określonych w Umowie, Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił
Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami lub działaniami
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osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem Praw Własności
Intelektualnej osób trzecich w związku z realizacją Prac przez Wykonawcę lub
eksploatacją Instalacji przez Zamawiającego;
Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu wszelkie szkody, jakie Zamawiający
poniesie wskutek uwzględnienia roszczeń dotyczących naruszenia przez Zamawiającego
Praw Własności Intelektualnej o ile takie naruszenie zostanie potwierdzone
prawomocnym orzeczeniem sądowym.

b.

5.

Jednocześnie Strony postanawiają, że Wykonawca nie będzie odpowiedzialny wobec
Zamawiającego, gdy naruszenie Praw Własności Intelektualnej osób trzecich będzie wynikiem
ich niezgodnego z Umową wykorzystania przez Zamawiającego.

6.

Jeżeli w związku z wykonywaniem Prac przez Wykonawcę lub korzystaniem z Prac przez
Zamawiającego, zostanie przeciwko Zamawiającemu wszczęte jakiekolwiek postępowanie w
przedmiocie roszczeń z tytułu naruszenia Praw Własności Intelektualnej osób trzecich,
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o takim postępowaniu, a
Wykonawca będzie zobowiązany wziąć udział w tym postępowaniu na własny koszt, w
szczególności i o ile będzie taka prawna możliwość poprzez przystąpienie do postępowania jako
interwenient uboczny, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe poprzez wyznaczenie
pełnomocnika współpracującego z Zamawiającym lub działającego za Zamawiającego (wedle
wyboru Zamawiającego) jak również do prowadzenia negocjacji w związku ze zgłoszonymi
roszczeniami.

7.

Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem zostanie stwierdzone
naruszenie Praw Własności Intelektualnej przez Zamawiającego w przypadku zgodnej z Umową
eksploatacji, modernizacji, konserwacji, remontu Instalacji, Wykonawca na własny koszt
zapewni Zamawiającemu możliwość wykonywania takich praw.

8.

Wykonawca zapewni, na własny koszt, obronę Zamawiającego w postępowaniu spornym
(sądowym lub arbitrażowym) lub administracyjnym wszczętym przeciwko Zamawiającemu z
tytułu naruszenia Praw Własności Intelektualnej przysługujących osobom trzecim. Zamawiający
udzieli Wykonawcy lub osobom przezeń wskazanym odpowiednich pełnomocnictw.
Zamawiający będzie w pełni współdziałać z Wykonawcą w takiej obronie. Niezależnie od tego,
czy Zamawiający będzie działał w postępowaniu sam, czy z udziałem Wykonawcy, Wykonawca
zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty postępowań, w tym
udokumentowane koszty pomocy prawnej w uzasadnionym wymiarze. Zobowiązania
Wykonawcy wynikające z niniejszego ustępu pozostają w mocy również po odstąpieniu od
Umowy lub jej części.
Dokumentacja Zamawiającego
Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy zgody na wykorzystanie przez Wykonawcę
materiałów zawartych w dokumentacji przetargowej i innych materiałów przekazanych mu w
trakcie i w związku z prowadzeniem Prac wyłącznie dla potrzeb wykonania przez Wykonawcę
projektów wykonawczych, w tym warsztatowych i innych będących w jego zakresie oraz
dokumentacji powykonawczej zgodnie z niniejszą Umową. Po zakończeniu wykonywania Prac,
odstąpieniu od niniejszej Umowy lub wcześniej na uzasadnione żądanie Zamawiającego,
Wykonawca niezwłocznie zwróci wszelkie takie nośniki Zamawiającemu, jednakże Wykonawca
może zatrzymać po jednej kopii takich dokumentów wyłącznie dla celów ewidencyjnych.

9.

§9
1.

Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w zakresie każdej części:
a)

z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w

wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie całości zamówienia określonego w § 3
umowy,
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b)

z tytułu nieterminowego wykonania umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto

określonego w § 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następującego po
terminie realizacji umowy określonym w § 2 niniejszej umowy,
c)

za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym/końcowym

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy, za każdy dzień
opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie Cywilnym.
3. W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia objętego
umową innemu Wykonawcy w wyniku:
a) nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji przedmiotu umowy,

b) odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami zakresu
zamówienia zamówionego przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami wynikającymi z
przedmiotowej umowy.
§ 10

Reprezentanci stron
1. Koordynatorami w zakresie realizacji przedmiotu umowy są:
a. Ze strony Wykonawcy: Pani/Pan .

. nr tel.

e-mail

b. Ze strony Zamawiającego:
W zakresie rzeczowym:
- Pani/Pan

, nr tel.
nr tel.

, e-mail•

Pani/Pan

, e-mail•

W zakresie finansowym: Pani/Pan nr tel. ……………
2. Zmiana koordynatorów realizacji przedmiotu umowy wymaga powiadomienia w formie pisemnej
i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

§ 11
Klauzula siły wyższej
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie ich
zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie nienależyte wykonanie lub
niewykonanie wynika z Siły Wyższej lub nienależytego wykonania lub niewykonania
zobowiązań przez drugą Stronę. Siła Wyższa oznacza zdarzenie, któremu Strona nią dotknięta
nie mogła zapobiec ani przeciwdziałać nawet przy dochowaniu najwyższej staranności, a
które czyni należyte wykonanie zobowiązań tej Strony określonych w Umowie niemożliwym
w całości lub części. Do zdarzeń Siły Wyższej zalicza się wyłącznie, pod warunkiem spełnienia
wymogów definicji zamieszczonej powyżej:

1.

a.

klęskę żywiołową ogłoszoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia
klęski żywiołowej;
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b.

wojnę, działania wojenne lub terrorystyczne, inwazję, działanie wrogów zewnętrznych,
mobilizację, stan wyjątkowy, rekwizycję lub embargo;

c.

rebelię, rewolucję, powstanie, lub przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojnę domową;

d.

wystąpienie
promieniowania
radioaktywnego
promieniowaniem skażenia radioaktywnego;

e.

bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników
Strony dotkniętej Siłą Wyższą lub osób, którymi posługuje się ona w wykonaniu Umowy.

oraz

wywołanego

takim

2.

W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych mianem Siły Wyższej, wpływających
bezpośrednio na realizację Prac, planowane terminy wykonywania. Prac zostaną przesunięte
o okres występowania i bezpośredniego oddziaływania Siły Wyższej. W przypadku
wystąpienia Siły Wyższej, Wynagrodzenie Umowne nie ulegnie zmianie.

3.

Jeżeli Strona uzna, że wystąpiły okoliczności Siły Wyższej, które dotyczą bezpośrednio
wykonania jej zobowiązań, to niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym drugą Stronę,
przedstawiając stosowne uzasadnienie i dokumenty. Ustąpienie działania Siły Wyższej winno
być natychmiast zgłoszone pisemnie drugiej Stronie.

4.

Po wystąpieniu Siły Wyższej Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich
zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o działaniach, które zamierza podjąć, łącznie z
alternatywnymi metodami realizacji, jeżeli nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą.
Jednakże Wykonawca nie podejmie żadnych działań, dopóki nie otrzyma od Przedstawiciela
Zamawiającego polecenia ich podjęcia.

5.

Jeśli zdarzenie Siły Wyższej spowodowałoby przesunięcie terminów realizacji przedmiotu
Umowy o więcej niż 2 miesiące i Strony nie uzgodniły zasad dostosowania warunków niniejszej
Umowny do zaistniałej sytuacji, ta Strona Umowy, której działanie na skutek Siły Wyższej zostały
zakłócone względnie opóźnione może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy.

6.

Jeżeli którakolwiek ze Stron rozwiąże Umowę albo odstąpi od Umowy zgodnie z ust. 5, to
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za Prace odebrane przez Zamawiającego na podstawie
Protokołów Odbioru do dnia odstąpienia od Umowy.

7.

Wystąpienie Siły Wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej zgodnie z ust. 3, stanowi
okoliczność uzasadniającą zmianę Umowy, wyłącznie w zakresie terminów wykonania
zobowiązań umownych o czas trwania Siły Wyższej i czas konieczny dla usuwania skutków
zaistnienia Siły Wyższej.

8.

Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. Wykonawca
poniesie koszty związane z przedłużeniem ważności polis ubezpieczeniowych, do posiadania
których jest obowiązany zgodnie z Umową.
§ 12

Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności
1 . Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych,
handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej umowy i
do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej umowie, a także
do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie
ich przez Strony w innym celu niż przedmiot umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie
obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że

wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej
umowy są własnością Zamawiającego.
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2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem
przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i
bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jej pracowników lub
jakiekolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem
niniejszej umowy przetwarzane, ani tez korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w
jakikolwiek sposób.
3. Wykonawcy nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, które:
a. były zgodnie z prawem jej znane przed ich ujawnieniem, lub
b. zostały bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazane jakiejkolwiek osobie lub
jednostce, lub

c. są powszechnie znane lub zostały ujawnione publicznie bez naruszenia niniejszej klauzuli
poufności.
4. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne w
następujących sytuacjach:
a. Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją niniejszej
umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z
zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców.
b. Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
c. Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek
przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa. ,
5. W sytuacjach, o których mowa powyżej, podmioty które pozyskają informacje, są zobowiązane do
zachowania ich poufności.

6. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem
przedmiotowej umowy na temat stanu, organizacji i ich interesów nie zostaną ujawnione,
udostępnione lub upublicznione ani w części ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień
niniejszej umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
7. Wykonawca zobowiązuje się do

zastosowania skutecznych środków technicznych i

organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych
zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną

modyfikacją.
8. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności strona poszkodowana ma
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Klauzula etyczna

1.

Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, w swojej działalności
przestrzega przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania
korupcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw
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pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony mienia
oraz przepisów ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności przy weryfikacji swoich
pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osób, przy pomocy których będzie
świadczyć usługi na rzecz Spółek GK PGE, w powyższym zakresie.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych
Spółek GK PGE (http://www.gkpge.pl/compliance) i jako Partner Biznesowy Spółki GK PGE, w
rozumieniu tego kodeksu, w sprawach związanych z realizacją umów na rzecz Spółek GK PGE
przestrzegać będzie określonych tam standardów prawnych i etycznych, i dołoży należytej
staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy
których będzie świadczyć usługi przestrzegali tych standardów.
3. W razie zgłoszenia przez Zleceniodawcę jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej przestrzegania przez
Wykonawcę lub jego pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osób, przy pomocy
których będzie świadczyć usługi, zasad określonych w ustępach powyżej, Wykonawca podejmie
działania naprawcze mające na celu ich usunięcie.

PONIŻEJ ZALECANIE DO STOWANIA I STOSOWANE W GK PGE:
OBOWIĄZKI PODATKOWE
Wykonawca zobowiązuje się do wykazywania w deklaracji VAT podatku należnego z faktur VAT,
które będą wystawiane na rzecz Zamawiającego w wyniku realizacji Umowy.
Wykonawca oświadcza, że towar który jest dostarczany w ramach wykonania przedmiotu
Umowy pochodzi z legalnego źródła i nie są mu znane okoliczności świadczące o próbie
wyłudzenia z budżetu państwa podatku VAT na wcześniejszych etapach obrotu gospodarczego,
poprzedzających sprzedaż towarów do Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że realizując swoje obowiązki wynikające z Umowy, nie
dopuścił się ani nie dopuści naruszenia przepisów, w tym nadużycia prawa, w celu osiągnięcia
korzyści podatkowych, w szczególności zaś w podatku VAT.
Wykonawca dopuszczający się naruszenia powyższej klauzuli odpowiedzialny jest, bez
jakichkolwiek ograniczeń, za szkodę wyrządzoną z tego tytułu Zamawiającemu. Ponadto,
uzasadnione podejrzenie naruszenia tej klauzuli przez Wykonawcę, uprawnia Zamawiającego do
odstąpienia od Umowy, z przyczyn dotyczących Wykonawcy.
W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o toczącym się postępowaniu przed organem
podatkowym w związku z uczestnictwem Wykonawcy w transakcjach mających na celu
wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT w związku z Umową, Zamawiający wedle swojego
wyboru może odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w trybie określonym poniżej.
W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ustępach powyżej, Zamawiający przed
podjęciem decyzji o odstąpieniu od Umowy, zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie w
oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Wykonawca jest
je zobowiązany w tym terminie przedłożyć. W przypadku zwrócenia się przez Zamawiającego z
żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstąpienie od Umowy wynosi 30
(trzydzieści) dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjaśnień lub
dokumentów od Wykonawcy, lub odmowy Wykonawcy złożenia informacji, wyjaśnień lub
dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na złożenie informacji,
wyjaśnień lub dokumentów przez Wykonawcę.
KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH SPÓŁEK GK PGE
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Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, w swojej działalności
przestrzega przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania
korupcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania
praw pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie
ochrony mienia oraz przepisów ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności przy
weryfikacji swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osób przy pomocy
których będzie świadczyć usługi/dostawy na rzecz Spółek GK PGE, w powyższym zakresie.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów
Biznesowych Spółek GK PGE (http://www.gkpge.pl/compliance) i jako Partner Biznesowy Spółki
GK PGE, w rozumieniu tego kodeksu, w sprawach związanych z realizacją umów na rzecz Spółek
GK PGE, przestrzegać będzie określonych tam standardów prawnych i etycznych, i dołoży
należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy
pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy przestrzegali tych standardów
W razie zgłoszenia przez Zamawiającego jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej przestrzegania
przez Wykonawcę lub jego pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osób przy
pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy zasad określonych w ustępach powyżej,
Wykonawca podejmie działania naprawcze mające na celu ich usunięcie.

§14
Ochrona danych osobowych

Zamawiający, spełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów art. 13 ust. i 2 RODO
informuje, że: Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”)
informujemy, że:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZOWER Sp. z o.o. z siedzibą w 44-207
Rybniku,
ul. Podmiejska 75 tel. 324330722.
II. kontakt do inspektora ochrony danych lub osoby wyznaczonej jako specjalista ds. ochrony
danych osobowych w ZOWER Sp. z o.o.: iod@zower.pl, tel. 324330722 lub pisemnie na adres
siedziby wskazany w punkcie I.
III. Cele i podstawy przetwarzania

dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:
1. w celu zawarcia i realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy, w szczególności dla
zweryfikowania prawidłowej reprezentacji strony umowy, dokonywania ustaleń operacyjnych,
rozliczenia wynagrodzenia, realizacji procedury reklamacyjnej, wymiany korespondencji, w tym
elektronicznej (pod-stawa z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);
2. w celu prowadzenia negocjacji w sprawie uzgodnienia warunków współpracy, prowadzenia
postępowania przetargowego, składania ofert na wykonanie usług, sprzedaż i zakupu produktów,
prowadzenia działalności marketingowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie uzasadnionym
interesem ZOWER jest prowadzenie działalności gospodarczej;
3. w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych
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i rachunkowych, w szczególności w zakresie właściwego udokumentowania transakcji na
potrzeby rozliczeń podatkowych, przygotowania sprawozdania finansowego Spółki (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4. w celu windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i
mediacyjnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, gdzie uzasadnionym interesem Spółki jest
dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczenia-mi);
5. w celu prowadzenia postępowań administracyjnych, których stroną jest Spółka (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, gdzie uzasadnionym interesem Spółki jest realizowanie praw strony w
postępowaniu),
6. w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy (w tym m.in.: utrwalenia
wizerunku oraz ewentualnego przeprowadzenia szkolenia BHP),

7. w celu przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności
(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) (podstawa z art.
6 ust. 1 lit. b i f RODO, gdzie uzasadnionym interesem Spółki jest realizacja obowiązków
korporacyjnych, zapewnienie możliwości wykazania zgodności działalności z prawem).
IV. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz
otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych
osobowych. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt II.
Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
V. Okres przechowywania danych
Dane Zleceniobiorców oraz Wykonawców będą przetwarzane przez okres związany z realizacją
wskazanych powyżej celów przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane
przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest
dysponowanie danymi, nie dłużej jednak niż 6 lat.
VI. Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

1.

podmiotom z Grupy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;

2. partnerom biznesowym, klientom i potencjalnym klientom, czyli firmom, z którymi
współpracujemy oferując lub świadcząc nasze usługi;
3.

instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, PIP;

4. naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) – dostawcom oprogramowania,
systemów IT oraz przestrzeni serwerowej, a także aplikacji wykorzystywanych przez Spółkę,
kancelariom prawnym, firmom ochroniarskim, windykacyjnym.
VII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG
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Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców
Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT,
Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych
uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Pani/Pana
danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane
Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień
ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich
przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła
odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu
zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule
umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię
standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora
Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest
zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan
zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych
zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
VIII. Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi udział w danym
postępowaniu zakupowym lub zawarcie umowy czy też niemożnością realizacji praw, które mogą
Pani/Panu przysługiwać.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym
profilowania.

w formie

1. Strony niniejszej Umowy, a także Podwykonawcy stron, o ile występują w procesie

przetwarzania danych, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych
wzajemnie w związku z jej wykonaniem, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o
których mowa w art. 32 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”), a także inne powszechnie
obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa osób, których dane
dotyczą.
2. Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, współpracownicy lub inne osoby fizyczne

posiadające dostęp do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych
kontaktowych) znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, działają na podstawie
polecenia administratora danych (art. 29 RODO) lub imiennego upoważnienia uprawniającego
do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a także zobowiązane są do zachowania w
tajemnicy informacji prawnie chronionych.
3. Zamawiający dopełnia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w

oparciu o klauzulę informacyjną stanowiąca Załącznik nr … do Umowy.
4. Wykonawca dopełnia, w imieniu Zamawiającego, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w

art. 14 ust. 1-2 RODO wobec osób fizycznych, wykorzystując odpowiednio wzór klauzuli
informacyjnej stanowiący Załącznik nr 10 do Umowy.
5. Zrealizowanie obowiązku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca potwierdza zgodnie z treścią

Załącznika nr 11 do Umowy.
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6. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego przedstawić potwierdzenie

wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 5w terminie nie dłuższym niż 7
dni od otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres
korespondencyjny Wykonawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy
osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy.
7. W przypadku, gdy na potrzeby realizacji Umowy wystąpi konieczność przetwarzania przez

Wykonawcę danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego jako Administratora
Danych lub Podmiot Przetwarzający w rozumieniu RODO, Strony zawrą odrębną umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, w której
określą m.in. przedmiot i czas trwania przetwarzania (nie dłuższy niż okres obowiązywania
niniejszej Umowy oraz zobowiązań i roszczeń związanych z Umową), charakter i cel
przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki
i prawa Administratora, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego.
8. Za realizację zadań, o których mowa w art. 39 RODO z uwzględnieniem art. 38 ust. 6 RODO po

stronie:
a)

Zamawiającego odpowiada Inspektor Ochrony Danych, email: iod……@ ………...pl

b)

Wykonawcy odpowiada (…), e-mail: (…), tel. (…)

9. Zmiany w treści załączników nr ……. nie wymagają zmiany umowy i aneksu w formie pisemnej.

Istotna zmiana załącznika może być skutecznie dokonana poprzez przekazanie jego nowej treści
za pośrednctwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy po
stronie wykonawcy (osoba kontaktowa) wskazanej w § ……. Umowy. W przypadku, gdy w treści
Umowy nie wskazano adresów poczty elektronicznej osób odpowiedzialnych za realizację
Umowy (osób kontaktowych), Zamawiający przesyła istotnie zmienioną klauzulę informacyjną
na adres siedziby Wykonawcy, ewentualnie inny adres wskazany w Umowie. Wykonawca po
otrzymaniu klauzuli informacyjnej zobowiązany jest do wykonania w imieniu Zamawiającego,
obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 ust. 1-2 RODO wobec osób
fizycznych.Zmiany te wchodzą w życie z dniem powiadomienia Wykonawcy o treści zmian przez
Zamawiającego.
§17

Klauzula VAT
1. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazywania w
deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur, objętych niniejszą umową.
2. Płatności mogą być dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym
mowa w art. 108a Ustawy o podatku od towarów i usług.
3. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o toczącym się postępowaniu przed organem
podatkowym w związku z uczestnictwem Wykonawcy w transakcjach mających na celu

wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT w związku z umową, Zamawiający wedle swojego
wyboru może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, określonym poniżej.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. powyżej, Zamawiający przed
podjęciem decyzji o wypowiedzeniu Umowy, zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie w
oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Wykonawca jest je
zobowiązany w tym terminie przedłożyć. W przypadku zwrócenia się przez Zamawiającego z

żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin na wypowiedzenie umowy wynosi 30
(trzydzieści) dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjaśnień lub
dokumentów od Wykonawcy, lub odmowy przez Wykonawcę złożenia informacji, wyjaśnień lub
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dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na złożenie informacji,
wyjaśnień lub dokumentów przez Wykonawcę.
§ 18
Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadku
naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia
bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników lub osób trzecich. Prawo
to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o
naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W
takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części

umowy.
2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz)
w przypadku:
a. Wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia widomości o powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne

mu z tytułu wykonania części umowy.
b. Utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności
objętej przedmiotem umowy, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Następuje w tym przypadku skutek jak odstąpienie z winy Wykonawcy.
3.

Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ex nunc (od teraz) z zachowaniem 14dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku:
a. ograniczenia działalności lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego,
powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków, produkcji lub potencjału
ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych przedmiotem;
b. zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie objęte
przedmiotem umowy nie może być zrealizowane;
c. niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, przy czym za:
• niewykonywanie zamówienia rozumie się uchylanie przez Wykonawcę od realizacji
umowy w całości lub w części,
•

niewykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny
ze sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji
zamówienia jest lub byłby nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez
Zamawiającego.

4.

Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów
kodeksu cywilnego.
5.
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§ 19
Zmiany umowy
1.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności w zakresie:

a)

b)

zmiany postanowień umowy, gdy nastąpi zmiana w wysokościach i sposobie płatności
należności publicznoprawnych, poprzez dostosowanie treści umowy do obowiązujących
przepisów,
zmiany terminu realizacji umowy będąca następstwem okoliczności nie leżących po stronie
Wykonawcy, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego ze
względów

technologicznych,

administracyjnych,

organizacyjnych,

ekonomicznych

i

atmosferycznych,
c)

d)

zmniejszenie zakresu rzeczowego umowy poprzez jego dostosowanie do aktualnej sytuacji
Zamawiającego w związku z dokonanymi u Zamawiającego zmianami ze względów
technologicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i restrukturyzacyjnych.
zmiany sposobu spełnienia części świadczenia w przypadku udokumentowania przez
Wykonawcę niemożliwości jego spełnienia, w związku z zaprzestaniem lub wstrzymaniem
produkcji poszczególnych produktów, pod warunkiem, iż nowy produkt posiada parametry
techniczne i funkcjonalność nie gorszą niż produkt wskazany w umowie,zmiany dotyczą
realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały
spełnione łącznie następujące warunki:
• zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
•

zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
•

wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie;

2. Zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana

jest

okolicznościami,

których

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie;
3. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, z wyłączeniem sytuacji opisanej w
§1 ust. 9 Umowy, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a)
na podstawie postanowień umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie,
b)

w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c)

w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców;
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4.

5.

6.

łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. I l ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w
przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty
budowlane jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Jeżeli przed upływem terminu realizacji, Umowa nie zostanie wykonana w pełnym zakresie
rzeczowym i finansowym przed upływem w/w terminu, dopuszczalne jest na wniosek
Zamawiającego, przedłużenie terminu realizacji do czasu pełnego wykonania Umowy, lecz nie
dłużej niż 90 dni, licząc od wskazanego w Umowie terminu.
Zamawiający zastrzega sobie ograniczenie zakresu rzeczowego lub/i finansowego w przypadku
zmian techniczno-organizacyjnych w jednostkach Zamawiającego skutkujących tym, że
świadczenie objęte umową nie może być w całości zrealizowane. W takim przypadku
Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie związane z ww.
ograniczeniem zakresu rzeczowo — finansowego.
§ 20
Postanowienia końcowe

1. Tytuły paragrafów umowy użyte zostały wyłącznie dla przejrzystości niniejszej umowy i nie mają
wpływu na interpretację jej treści.

2. W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy, strony dołożą starań, aby spory te
rozwiązać polubownie. W pozostałych przypadkach właściwym jest sąd właściwy dla
Zamawiającego.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie, wszelkie jej zmiany mogą być dokonane za
zgodą stron jedynie w formie pisemnej – aneksu, pod rygorem nieważności.
5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
6. Integralną część umowy stanowi:
- Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres wraz z uwarunkowaniami
techniczno – organizacyjnymi
- Załącznik nr 2- Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
- Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

…………………………………….

………………………………………..
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…………………………………….

………………………………………….

Załącznik nr 1 do Umowy - Szczegółowy
uwarunkowaniami
techniczno – organizacyjnymi

opis przedmiotu zamówienia i jego zakres wraz z

1. Zakres opracowania winien obejmować:

-

Charakterystykę terenu objętego opracowaniem.

-

Wykonanie inwentaryzacji terenu związanego z przedmiotem zamówienia.

Strona 24 z 33

-

Wykonanie map do celów projektowych wraz z informacją o przyjęciu do Państwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przez właściwy terytorialnie Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z uwzględnieniem aktualnych wypisów z
rejestru gruntów.

-

Charakterystykę dotychczas wykonanych prac w ramach dotychczas realizowanego
projektu budowy obiektu sportowo - rekreacyjnego w Czerwionce-Leszczynach.

-

Założenia projektowe do projektu nowego ukształtowania i zagospodarowania terenu
uzgodnione ze Zleceniodawcą i uwzględniające zawarte porozumienie z Gminą i Miastem

Czerwionka – Leszczyny.
- Obliczenia kubatury mas ziemnych koniecznych do dowiezienia i przemieszczenia na
przedmiotowym terenie w celu osiągnięcia zamierzonego efektu.
- Dokumentację geotechniczną badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną.
- Projekt nowego ukształtowania terenu zwałowiska odpadów górniczych KWK „Dębieńsko’

- Projekt rekultywacji technicznej i biologicznej terenu (w tym właściwą jego pielęgnację), a
w szczególności sposób odwodnienia obszaru opracowania, projekt dróg technologicznych
wraz z infrastrukturą techniczną związaną funkcjonalnie.
- Opis technologii prowadzenia robót w zakresie rekultywacji technicznej i biologicznej.
- Projekt zagospodarowania terenu uwzględniający rekultywację techniczną i biologiczną

wraz z informacją dotyczącą środków technicznych jej wykonania.
- Projekt odwodnienia terenu i odprowadzania wód opadowych w trakcie realizacji
przedsięwzięcia i po jego zakończeniu.
-

Analizę wpływu planowanego przedsięwzięcia na ochronę zdrowia, bezpieczeństwa i życia
ludzi oraz wpływ na środowisko przyrodnicze terenów sąsiadujących z przedsięwzięciem.

-

Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich

-

Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR)
- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na
specyfikę zadania, uwzględnioną w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

2. Uwarunkowania techniczno – organizacyjne
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1. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć oraz zawierać opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia wynikające z
obowiązujących przepisów.
2. Dokumentacja projektowa powinna umożliwić użytkowanie terenów objętych rekultywacją
zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a w szczególności
z uwzględnieniem wytycznych i zaleceń wynikających z porozumienia zawartego w dniu ….............
2020 r. w Czerwionce-Leszczynach w celu określenia kierunków oraz zasad i warunków
prowadzenia prac związanych z kształtowaniem budowli ziemnej na terenie tzw. „zwałów

płaskich” zlokalizowanych w Czerwionce-Leszczynach, pomiędzy Gminą i Miastem CzerwionkaLeszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach, reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Andrzeja Raudnera a „ZOWER” Sp. z o.o. z siedzibą w
Rybniku, reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu Grzegorza Dubiela oraz Wiceprezesa Zarządu
Bartosza Zawiszę.

3. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać konieczność uzyskania wymaganych opinii,
uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących
przepisów.
4. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać konieczność uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowę.

5. Projekt powinien zapewnić minimalizację niekorzystnych dla środowiska i lokalnej społeczności
zjawisk związanych z przedsięwzięciem.
6. Projekt zagospodarowania terenu należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych.
7. Kosztorysy należy wykonać przy zastosowaniu średnich stawek roboczogodziny i narzutu dla
kwartału aktualnego na dzień opracowania kosztorysu wg Biuletynu Cen Regionalnych w

Budownictwie Sekocenbud dla województwa śląskiego.
8. Dostarczenie kompletu dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia:
-

w wersji papierowej:

dokumentacja projektowa budowlana oraz kosztorysowa – 4

egzemplarze (z oryginalnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę),
-

w wersji elektronicznej - niekodowanej - 2 egzemplarze (na nośniku CD lub innym

wskazanym przez Zamawiającego).
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ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

…………………………………….

………………………………………..

…………………………………….

………………………………………….

Załącznik nr 2- Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy, że:
I.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ……….

II.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych na adres email: ……………, bądź pisemnie na adres naszej
siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III.

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać dane osobowe:
1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy
z Administratorem. wyłącznie w przypadku umów zawieranych z osobami fizycznymi lub
spółkami cywilnymi.
2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) w

celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych.
3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionego interesu):

IV.

a. w celu zawarcia i realizacji Umowy z Administratorem*]wyłącznie w przypadku umów
zawieranych z podmiotami prawnymi]
b. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego
interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów,
c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
d. w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą być przekazywane:
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a. instytucjom określonym przez przepisy prawa,
b. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, w szczególności spółce PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A., w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych, sprawowania
nadzoru właścicielskiego
c. partnerom oraz kontrahentom Administratora, w zakresie niezbędnym do celów
kontaktowych.
d. podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych
również tym, którym te dane są powierzane, w szczególności spółce PGE Systemy S.A.
V.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez

podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz
infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań
informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować
przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium
których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej
zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.
Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja

Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (zgodnego
ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony,
Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o
których mowa powyżej, oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję
Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o
których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez
Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami
przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać
dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych
zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
VI.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

a. dane przetwarzane w celu wykonania Umowy - do czasu przedawnienia roszczeń
powstałych na podstawie Umowy, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony,
wyłącznie w przypadku umów zawieranych z osobami fizycznymi lub spółkami cywilnymi.
b. dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z prawa
powszechnie obowiązującego,
c. dane przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora przez czas niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego
sprzeciwu.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych,
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c. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d. żądania przenoszenia danych,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
IX.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany
i Pani/Pana dane nie są profilowane.
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Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
Jeżeli Wykonawca udostępniać będzie - na potrzeby realizacji Umowy – dane osobowe swoich
pracowników i/lub współpracowników, innych osób fizycznych - zobowiązany jest spełnić wobec tych
osób, w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny o poniższej treści:
Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 RODO informujemy, że:
I.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ……. z siedzibą w ……….

II.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych na adres email: iod..@........l, bądź pisemnie na adres naszej siedziby
wskazany w punkcie I powyżej.

III. Źródło danych

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od [nazwa i adres Wykonawcy] (Strony Umowy
zawartej z Administratorem).
IV. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać dane osobowe:
1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze),
a. w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych,
b. w celu przeprowadzenia szkolenia BHP, w przypadku wykonywania prac na terenach
należących do Administratora.
2. Na podstawie art. 6 ust 1. lit f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
a. w celu realizacji Umowy między [nazwa Wykonawcy] a Administratorem,
b. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzeby wykazania faktów,
c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
d. w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do Administratora, w tym
dane z systemu kontroli dostępu, jeśli realizacja Umowy wymaga wejścia na teren
Administratora.
e. w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE.
V. Kategorie danych

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do
kontaktu (dane kontaktowe) a także – w przypadku wykonywania prac na terenach należących
do Administratora - dane identyfikacyjne (w tym wizerunek) oraz informacje o posiadanych
uprawnieniach i kwalifikacjach niezbędne z uwagi na cele wskazane w pkt. IV.
VI. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
1.
2.
3.

dane przetwarzane w celu wykonania Umowy - do czasu przedawnienia roszczeń
powstałych na podstawie Umowy, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony,
dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z prawa
powszechnie obowiązującego,
dane przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora przez czas niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego
sprzeciwu.
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VII. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane:
a. instytucjom określonym przez przepisy prawa,
b. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, w szczególności spółce PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych, sprawowania nadzoru
właścicielskiego,
c. partnerom oraz kontrahentom administratora, w zakresie niezbędnym do celów
kontaktowych,
d. podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych
również tym, którym te dane są powierzane, w szczególności spółce PGE Systemy S.A.
VIII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców
Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT,
Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych
uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie
Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą

przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają
odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w
przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie
stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami
EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy
z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej, oparte są o

standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c
RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej, można uzyskać od
Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia
Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z
powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w
tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
IX. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a.
b.
c.
d.
e.
X.

żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych,
żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
żądania przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany
i Pani/Pana dane nie są profilowane.
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Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie RODO

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1
wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępniłem w związku z realizacją niniejszej Umowy.

………………………………………………..
Podpis Wykonawcy

1

Rozporządzenie 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
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