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W/UB/DGK/......../UM BIAŁYSTOK/202… 

 

 

Dot. DGK-IV.271.115.2020 

 

 
      /projekt/ 

UMOWA NR DGK-IV.272………….. 
na  

„Wykonanie, montaż i demontaż barier ochronnych dla płazów oraz przeprowadzenie 

akcji czynnej ochrony płazów w Białymstoku wraz ze sporządzeniem sprawozdania” 
 

 

zawarta w dniu ……………………………. r. w Białymstoku  

pomiędzy: 
Miastem Białystok  

reprezentowanym przez:  

Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku – …………………………………………………… 

z siedzibą w Urzędzie Miejskim przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku  

NIP  966-211-72-20, REGON 050 658 640 

przy kontrasygnacie: …………………...………………………………………………………. 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a:    
…………………………………………………………………………………………………... 

z siedzibą w .................................................................................................................................. 

*wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Sądowego w …………………….……………………… 

*wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

(PESEL ............................... – w przyp. os. fiz. )* 

NIP ................................., REGON .................................... 

reprezentowaną/ym przez: .………………………………………………………………...….. 

zwaną/ym w treści umowy „Wykonawcą”, 

a łącznie „stronami’ 

 

w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, wyłączonego ze stosowania przepisów ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),  

na podstawie art. 4 pkt 8, o następującej treści: 

 

 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające  

na wykonaniu, montażu i demontażu barier ochronnych dla płazów oraz przeprowadzeniu 

akcji czynnej ochrony płazów w Białymstoku wraz ze sporządzeniem sprawozdania. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) wykonanie oraz montaż 1210 mb barier ochronnych dla migrujących płazów  

w trzech lokalizacjach na terenie Białegostoku: 

a) na wybranym odcinku ul. Karpińskiego i fragmencie ul. Solnickiej, obręb 21 - Dojlidy – 

o długości 550 mb 

b) przy ul. Plażowej, obręb 21 - Dojlidy – o długości  280 mb 

c) przy drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Gen. Stanisława Maczka, działki  

nr geod. 521/2 i 606, obręb 1-Bacieczki – o długości 380 mb 
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zgodnie z mapami, stanowiącymi załącznik do umowy, w terminie do 3 dni od dnia 

telefonicznego/pisemnego uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego; 

2) przenoszenie migrujących płazów w sezonie wiosennym 2021 r. z częstotliwością 1 – 4 

razy dziennie, w zależności od intensywności migracji; Osoba dokonująca przenoszenia 

i oznaczania płazów musi wykonywać prace osobiście. 

3) po zakończeniu akcji przenoszenia płazów, demontaż barierek oraz pułapek  

i przewiezienie materiałów, własnymi środkami i na własny koszt, do siedziby 

Zamawiającego na ul. Kamienną 17 w Białymstoku, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego;  

4) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z akcji przenoszenia 

migrujących płazów. 

3. Sposób wykonania oraz montażu barier ochronnych dla płazów: 

1) bariery powinny być wykonane z agrowłókniny (minimum P50) zamocowanej  

za pomocą zszywek tapicerskich lub w inny trwały sposób do wkopanych w ziemię 

drewnianych palików; 

2) wysokość bariery ponad ziemią powinna wynosić ok. 45 cm; 

3) na całej długości pasów z agrowłókniny, w górnej jej części, należy wykonać zakładkę 

o szerokości ok. 5 cm celem usztywnienia konstrukcji; 

4) dolna część bariery powinna posiadać zakładkę o szerokości ok. 15 cm 

uniemożliwiającą przejście płazom pod barierą; zakładka powinna być  przysypana 

warstwą ziemi lub obłożona kamieniami, w taki sposób aby podmuchy wiatru nie 

doprowadziły do powstania szczelin, przez które będą mogły przejść płazy; 

5) końce bariery powinny być zawinięte do środka (w sposób przedstawiony na 

załączonych mapach), a na każdym z końców wkopane wiaderko/pojemnik; 

6) paliki należy umieścić w odległości ok. 1,5 m (max. 2,0 m) od siebie; 

7) wzdłuż barier (od strony lasu lub pola) powinny być rozmieszczone pułapki  

na płazy (plastikowe pojemniki/wiadra) w odstępie ok. 10-15 m od siebie, wkopane jak 

najbliżej bariery ochronnej;  

8) bariera ochronna ustawiona na ul. Plażowej powinna mieć w zaznaczonym miejscu 

około 2 m przerwę, umożliwiającą wjazd pojazdów na działkę nr geod. 794/5 (obręb 21- 

Dojlidy);  

9) wiadra powinny mieć w dnie wykonane liczne niewielkie otwory umożliwiające odpływ 

wód opadowych oraz wstawione patyki umożliwiające wydostanie się na wolność 

złapanych omyłkowo drobnych ssaków. 

4. Od momentu rozstawienia płotków, aż do ich demontażu Wykonawca zobowiązany jest 

do codziennego sprawdzania stanu technicznego płotków i uszkodzeń mechanicznych 

spowodowanych m.in. przez zwierzęta i inne czynniki.  

5. Pierwsze sprawdzenie pułapek oraz stanu płotków ochronnych powinno być zakończone 

do godz. 8:00 rano. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego poinformowania 

Zamawiającego o rozpoczęciu sprawdzania pułapek i stanu technicznego płotków 

ochronnych za pomocą sms-a pół godziny przed rozpoczęciem zadania. 

Zasady te obowiązują przez cały czas trwania umowy od dnia rozpoczęcia ustawiania 

płotków do dnia ich demontażu. Podczas sprawdzania stanu technicznego płotków należy 

zwrócić szczególną uwagę na mechaniczne uszkodzenia powodowane przez zwierzęta np. 

dziki. Zamawiający dopuszcza sprawdzanie samego stanu technicznego płotków i ich 

naprawę przez osoby współpracujące z Wykonawcą. 

6. Od dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany monitorować warunki 

pogodowe oraz dokonywać objazdu lokalizacji objętych umową w celu uzgodnienia z 

Zamawiającym terminu rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z akcją czynnej 

ochrony płazów. 

7. Zamawiający jest w posiadaniu 40 szt. wiader i około 110 szt. palików, które przekaże 

Wykonawcy na czas realizacji zadania. Zapewnienie dodatkowej, wystarczającej do 
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należytego wykonania zadania liczby drewnianych palików i pułapek, należy do 

obowiązków Wykonawcy. Koszty z tym związane pokryje Wykonawca.  

8. Odłowione podczas akcji płazy powinny być wypuszczane: 

1) na  łące u  zbiegu  ulic  Karpińskiego i  Solnickiej,  działka o nr geod.  788/12  obręb 21 

– Dojlidy; 

2) do ujścia rowu na skraju działki nr geod. 1343 lub  po drugiej stronie ulicy Plażowej, 

przy Stawie Dojlidzkim, obręb 21 – Dojlidy, 

3) przy drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Gen Stanisława Maczka, działki  

nr geod. 521/2 i 606, obręb 1-Bacieczki, na drugą stronę jezdni. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sprawozdania z akcji przenoszenia 

migrujących płazów, które powinno zawierać: 

1) liczebność i skład gatunkowy odławianych płazów w poszczególnych dniach akcji, 

zestawienie mierzonych parametrów pogodowych z każdego dnia trwania akcji 

(temperatura powietrza, opad - na podstawie informacji dostępnych na wybranym 

portalu pogodowym), graficzne przedstawienie zależności intensywności migracji od 

temperatury powietrza, analizę uzyskanych wyników; 

2) porównanie wyników akcji ochrony płazów przeprowadzonej wiosną 2021 r.  

z akcjami przeprowadzonymi w latach 2013-2020 - w wersji tabelarycznej, graficznej 

i tekstowej (dane dotyczące akcji przeprowadzonych w poprzednich latach udostępni 

Zamawiający); 

3) dokumentację fotograficzną z przebiegu prac i odławianych gatunków płazów, 

w postaci osobnych plików zgranych na informatyczny nośnik danych w ilości 

minimum 30 zdjęć w kolorze, przedstawiających zamontowane bariery ochronne oraz 

wszystkie gatunki stwierdzonych płazów; zdjęcia należy zapisać w formacie .jpg, 

dłuższy bok nie mniej niż 3000 pikseli. 

 

§ 2 
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia zawarcia umowy  

do dnia 31.05.2021 r.  
2. Termin rozpoczęcia prac związanych z montażem i demontażem barier ochronnych  

dla płazów oraz przenoszeniem płazów uzależniony jest od warunków pogodowych  

i czasu zakończenia hibernacji płazów. Termin zakończenia akcji przenoszenia płazów,  

z zachowaniem do 5 dni przed końcem obowiązywania umowy na wykonanie 

sprawozdania – do uzgodnienia z Zamawiającym.  

 

§ 3 
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdanie z akcji przenoszenia migrujących 

płazów w wersji: 

1) papierowej – w 2 egz.; 

2) elektronicznej – w 1 egz. na elektronicznym nośniku danych w postaci plików  

w jednym z formatów .doc, pdf. 

2. Miejscem przekazania sprawozdania będzie siedziba Zamawiającego, tj. Departament 

Gospodarki Komunalnej, ul. Kamienna 17, pokój 306 lub sekretariat (pokój 206). 

3. Przekazanie sprawozdania nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 

podpisanego przez obie strony, potwierdzającego wyłącznie fizyczne przekazanie 

opracowania. 

 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) likwidacji na bieżąco, we własnym zakresie i na własny koszt wszelkiego rodzaju 

odpadów powstałych przy wykonywaniu umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa; 
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2) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, w przypadku jego 

zniszczenia lub uszkodzenia podczas wykonywania prac, własnym staraniem i na koszt 

własny; 

3) dokonania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich napraw bariery ochronnej 

w razie pojawienia się uszkodzeń; 

4) zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt materiałów oraz sprzętu niezbędnych 

do realizacji umowy w ilości gwarantującej należyte jej wykonanie; 

5) przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym m.in. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.); 

6) udziału przedstawiciela Wykonawcy podczas kontroli dokonywanych przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą fachową oraz wystarczającymi  

umiejętnościami i środkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy, oraz  

że wykona ją z należytą starannością. 

3. Wykonawca kieruje do realizacji zamówienia osobę: ………………………………., która 

będzie dokonywała przenoszenia i oznaczania gatunkowego płazów, posiadającą:  

1) wykształcenie wyższe: ukończone studia na kierunku biologia lub ochrona 

środowiska;  

2) praktyczne doświadczenie w rozpoznawaniu gatunków płazów w terenie potwierdzone 

odpowiednimi dokumentami, np. referencje, skan umowy, inne.  

4. Wykonawca może dokonać zmiany osoby wskazanej w ust. 3, jedynie za uprzednią zgodą 

Zamawiającego. Zmiana osoby w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Nowa osoba musi posiadać wykształcenie  

i doświadczenie potwierdzone odpowiednimi dokumentami określone w ust. 3.  

5. Osoba dokonująca przenoszenia i oznaczenia płazów zobowiązana jest wykonywać prace 

osobiście. Przy przenoszeniu płazów Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania  

z pomocy osób odpowiednio przeszkolonych.  

6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania ewentualnych 

podwykonawców, co oznacza, że Wykonawca nie może powołać się na jakiekolwiek 

okoliczności wynikające z faktu podzlecenia części prac, dla usprawiedliwienia się  

z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy.  

 

§ 5 
1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia po realizacji prac określonych  

w § 1 ust. 2 pkt 1 – 4 na podstawie protokołu odbioru sporządzonego w obecności 

przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, podpisanego przez obie strony umowy, 

stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.  

2. W protokole odbioru zostaną zawarte wszelkie ustalenia, jak też terminy wyznaczone na 

usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości (wad) w wykonaniu przedmiotu zamówienia,  

w tym w wykonaniu sprawozdania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4. 

 

§ 6 
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości ……………… zł brutto (słownie: …….…………………), 

w tym …% VAT. 

2. Podstawą do wystawienia rachunku/faktury* przez Wykonawcę będzie protokół 

potwierdzający należyte wykonanie prac, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

3. Fakturę* należy wystawić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,   

w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 2. 
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4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu rachunku/faktury*  

w dwóch egzemplarzach, łącznie z protokołem odbioru prac,  

o którym mowa w § 5 ust. 1. 

5. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r o elektronicznym   fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), ma możliwość przesyłania 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie  

nr PEPPOL: 5420304637. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania  

i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących. 

6. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto 

bankowe Wykonawcy nr …………………………………..……., w terminie do 30 dni od 

daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku*.  

Faktura/rachunek powinna być wystawiona w sposób następujący:  

Nabywca: Miasto Białystok, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, NIP 966-211-72-20, 

Odbiorca: Urząd Miejski w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1   

Miasto Białystok jest podatnikiem podatku VAT. 

7. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 

przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego 

bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT. Wykonawca 

oświadcza, iż ww. rachunek rozliczeniowy widnieje w wykazie podmiotów prowadzonym 

przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej*. 

8. Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą 

dokonywane na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności*. 

9. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

10. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktury/rachunku* zapłaci Wykonawcy 

odsetki ustawowe. 

 

§ 7 
1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia 

objętego umową. Do kontroli uprawniony jest przedstawiciel Zamawiającego.  

2. Podstawą do stwierdzenia nienależytego, nieterminowego wykonania lub niewykonania 

czynności objętych umową, będą protokoły z kontroli, sporządzone przez Zamawiającego, 

z jednoczesnym powiadomieniem Wykonawcy o negatywnych wynikach kontroli. 

3. W przypadku negatywnych wyników kontroli, Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

prace w terminie i zakresie określonym przez Zamawiającego w protokole pokontrolnym. 

4. Wykonawca zapłaci karę umowną za: 

1) niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu zamówienia 

określonego w § 2 ust. 1 lub § 1 ust. 2 pkt 1 lub § 1 ust. 2 pkt 3 umowy -  w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia; 

2) stwierdzenie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy  

w terminie określonym przez Zamawiającego w protokole z kontroli, o którym mowa w 

ust. 3, lub w terminie określonym przez Zamawiającego w protokole odbioru, o którym 

mowa w § 5 ust. 2 umowy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto. 

5. Odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto.  

6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną  
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w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 10 ust. 

1 umowy. 

7. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą 

być potrącane z płatności realizowanej na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

bezwarunkową zgodę. 

8. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 

 

§ 8 
1. Wykonawca oświadcza, że prawa autorskie do dokumentacji, określonej w § 1 ust. 2  

pkt 4, nie są przez niego w niczym ograniczone i niniejszą umową przenosi  

na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji na wszystkich 

polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie: 

1) zwielokrotnienia; 

2) użyczenia egzemplarzy dokumentacji; 

3) wielorazowej publikacji. 

2. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji nastąpi z dniem podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego (fizycznego przekazania dokumentacji). 

3. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala 

Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia 

Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywania zależnych praw autorskich. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych 

praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach 

wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1. 

5. Materiały użyte do wykonanego sprawozdania są wyłączną własnością Zamawiającego  

i bez jego zgody nie mogą być udostępniane, powielane lub publikowane przez 

Wykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw 

majątkowych osób trzecich i przekaże utwór Zamawiającemu w stanie wolnym od 

obciążeń prawami tych osób. W przypadku zgłoszenia żądania przez osobę trzecią 

związanego z naruszeniem jej praw w skutek realizacji niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się przejąć pełną odpowiedzialność z tego tytułu oraz wyrównać poniesione 

przez Zamawiającego szkody i zwrócić wszelkie poniesione koszty. 

 

§ 9 
1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy jest: Marzena Giedrewicz-

Łupińska, tel. nr  (85) 869 6412, lub inne osoby zastępujące z Referatu Logistyki ds. 

Gospodarki Odpadami Kom. i Edukacji w Departamencie Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miejskiego w Białymstoku.  

2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest …………………………..., 

tel. nr  …………………………. 

3. Zmiana danych kontaktowych oraz osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie wymaga 

konieczności sporządzania aneksu. 

 

§ 10 
1. W razie zaistnienia 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 terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
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2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej 

i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

 

§ 11 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,  

z zastrzeżeniem § 9 ust. 3. 

 

§ 12 
Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

 

§ 13 
Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak 

również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 2176). 

 

§ 14 
1. Strony umowy zobowiązują się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku  

z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, 

w szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach 

bezpieczeństwa; 

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi 

przez Strony niniejszej umowy; 

3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób 

otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich 

źródła, zarówno w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, 

wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą informacje; 

4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji 

na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji 

chronionych zapisami niniejszej umowy; 

5) nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi  

w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją 

niniejszej umowy; 

6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych 

przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy 

nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową; 

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony 

umowy, o których strona ta poinformowała; 

8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników 

własnych i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu 

dochowania tajemnicy informacji. 

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do: 

1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych; 

2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, 

wyraziła wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności; 

3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie 

przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do 
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zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu 

udostępnione z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim; 

4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek 

udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną 

wynikającą z 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 L119 s.1  

z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.), zwanego dalej RODO. 

4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani 

udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział 

przy realizacji umowy. 

 

§ 15 
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2020  r. poz. 1740). 

2. Spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 16 
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla 

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

2. Integralną część umowy stanowi załącznik - mapy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

 

 

 
* zapisy zostaną dostosowane po wyborze oferty 

 


