Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu nr DGK-IV.271.83.2021
_______________________________________________________________________________________
W/UB/DGK/....../UM BIAŁYSTOK/2021
Dot. DGK-IV.271.83.2021

/projekt/
UMOWA NR DGK-IV.272……….2021
na opracowanie niezbędnej dokumentacji i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie
przyłączy wodociągowych służących do nawadniania terenów zielonych w Białymstoku
zawarta w dniu ............................... 2021 r. w Białymstoku
pomiędzy:
Miastem Białystok
reprezentowanym przez: ……................................................................................................................
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1
przy kontrasygnacie ...............................................................................................................................
NIP: 966-211-72-20, REGON: 050 658 640
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 ...............................)
NIP: ................................., REGON: .................................
reprezentowanym przez:………………………………………………………………………………
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
a łącznie „stronami”
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym
w trybie ogłoszenia o zamówieniu, wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie niezbędnej dokumentacji i wykonanie robót budowlanych
polegających na budowie przyłączy wodociągowych służących do nawadniania terenów zielonych
w Białymstoku.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji obejmującej przyłącza wodociągowe zlokalizowane na:
a) Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów- działka o nr geodezyjnym 1632 obr. 11- Śródmieście;
b) Rondzie Gen. Ludwika Kmicic- Skrzyńskiego- działka o nr geodezyjnym 3888 obr. 6- Starosielce
Południe;
c) Rondzie Nauczycieli Tajnego Nauczania- działka o nr geodezyjnym 453 obr. 3 Antoniuk.
2) Uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień, w tym m.in. uzyskanie zatwierdzeń planów
sytuacyjnych w Wodociągach Białostockich Sp. z o.o., uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
u zarządcy drogi, uzyskanie decyzji na lokalizację przyłączy w pasie drogowym.
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3) Wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu, na podstawie opracowanej
dokumentacji wraz z pełną obsługą geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą, w tym wykonanie:
a) Robót drogowych- rozbiórkowych i odtworzeniowych;
b) Robót ziemnych- wykopy, zagęszczenie i zasypanie, umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką;
c) Przyłączy wodociągowych poprzez montaż rurociągów, montaż armatury i uzbrojenia, studni
wodomierzowych;
d) Prób szczelności wykonanych przyłączy;
e) Uporządkowanie terenu prac.
3. Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy tj.
Program funkcjonalno- użytkowy. Niniejszy program ma charakter pomocniczy.
§2
Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
§3
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych
materiałów, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2. Niniejsze
dokumenty Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do odbioru końcowego prac, o którym mowa w § 7
ust. 1 pkt 3. niniejszej umowy.
§4
1. Na czas obowiązywania umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za skutki
i następstwa zdarzeń wynikłych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim lub zniszczenie
mienia w czasie prowadzenia prac objętych umową.

§5
1. Wykonawca, do realizacji zamówienia, zapewnia następującą osobę:
Pana/ Panią……………………………….., posiadającego/ą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnionego/ą do
sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalności:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Wykonawca może dokonywać zmiany osoby/osób wskazanej/ych w ustępie 1. jedynie za uprzednią
zgodą Zamawiającego.
§6
Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się: od dnia zawarcia umowy do 29 kwietnia 2022 r.
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§7
1. W ramach niniejszej umowy zostaną dokonane następujące odbiory:
1) Odbiory techniczne przyłączy- dokonywane przez przedstawicieli Wodociągów Białostockich Sp. z
o.o. w stanie odkrytym (przed zasypaniem).
2) Odbiory końcowe przyłączy- dokonywane przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. po wykonaniu
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłączy.
3) Odbiór końcowy prac dokonany przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego.
2. Komisja wyznaczona przez Zamawiającego dokona końcowego odbioru prac, o których mowa w § 1
umowy, na podstawie protokołu odbioru końcowego prac, w terminie 5 dni roboczych od dnia
zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac. Protokół zostanie sporządzony w obecności
przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości protokołu
nie sporządza się.
3. Żądając usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, Komisja wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia nieprawidłowości bez względu
na wysokość związanych z tym kosztów.
4. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich nieprawidłowości.
Potwierdzenie usunięcia nieprawidłowości następuje w formie pisemnej (protokół odbioru końcowego
prac) w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.
5. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej nieprawidłowości w wyznaczonym terminie,
Zamawiający może usunąć nieprawidłowości w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
6. Przez dni robocze będą rozumiane dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
§8
1. Za wykonanie zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe brutto
w wysokości:…………………………………zł (słownie:………………………………………………………………………………………),
w tym podatek VAT …….%, w tym:
a) …………………… zł w tym VAT…..% z tytułu opracowania niezbędnej dokumentacji i wykonania
przyłącza na Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów;
b) …………………… zł tym VAT…..% z tytułu opracowania niezbędnej dokumentacji i wykonania
przyłącza na Rondzie Gen. Ludwika Kmicic- Skrzyńskiego;
c) ……………………. zł tym VAT…..% z tytułu opracowania niezbędnej dokumentacji i wykonania
przyłącza na Rondzie Nauczycieli Tajnego Nauczania.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją Przedmiotu umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego prac, stwierdzający należyte
wykonanie prac, podpisany przez członków Komisji oraz Wykonawcę.
4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu faktury w 2-ch egzemplarzach, łącznie
z protokołem odbioru końcowego prac.
5. 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 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
6. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto bankowe
Wykonawcy nr:……………………………………………………………………………………………, w terminie do 30 dni od daty
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złożenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury.
Dane do faktury:
Nabywca: Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, 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 w ust. 6 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, że 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. 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 ze zm.) 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.
10. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§9
1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się przede wszystkim do:
1) pozyskania kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500;
2) opracowania planów sytuacyjnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz
warunków wydanych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o., przy czym warunki wydane przez
Wodociągi Sp. z o.o. stanowią załączniki nr 2,3,4, do niniejszej umowy;
3) uzyskania akceptacji Zamawiającego dotyczącej planów sytuacyjnych, o których mowa
w punkcie 2. niniejszego ustępu;
4) uzyskania wymaganego prawem uzgodnienia, zezwolenia, opinii, decyzji;
5) wykonania przedmiotu umowy w oparciu o sporządzoną dokumentację;
6) sporządzenia dokumentacji powykonawczej (w tym: po 2 egzemplarze mapy w kolorze do
każdego przyłącza);
7) przeprowadzenia próby szczelności (próby ciśnieniowej);
8) zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, jeżeli
Wykonawca korzysta z Podwykonawców.
2. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
1) realizowania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem
zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej;
2) wykonywania przedmiotu zamówienia przy użyciu materiałów, sprzętu oraz transportu, własnym
staraniem i na własny koszt, zgodnie z warunkami opisanymi w umowie;
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3) likwidowania na bieżąco, we własnym zakresie i na własny koszt wszelkiego rodzaju odpadów
powstałych w czasie prowadzenia prac objętych niniejszą umową, zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawa;
4) zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu prac oraz do dbania
o porządek na niniejszym terenie, utrzymywania terenu prac w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych, oraz usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, a po
zakończeniu prac pozostawienie całego terenu prac czystego i nadającego się do użytkowania;
5) zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie objętym pracami i w jego bezpośrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
6) poinformowania Zamawiającego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz terminie
odbioru robót zanikających co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem zakrycia;
7) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;
8) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.
3. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
1) zaopiniowanie opracowań planów sytuacyjnych w terminie 7 dni roboczych od daty ich
przekazania Zamawiającemu;
2) przekazanie terenu budowy;
3) przeprowadzenie odbioru wykonanych robót;
4) zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.
§ 10
1. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli realizacji zadań objętych umową.
2. W przypadku negatywnych wyników kontroli, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
nieprawidłowości w terminie określonym przez Zamawiającego w protokole pokontrolnym.
§ 11
1. Wykonawca będzie wykonywał niniejszą umowę przy udziale następujących Podwykonawców:
1) Podwykonawca………………………………….. w zakresie…………………………………………………..
2) Podwykonawca………………………………….. w zakresie…………………………………………………..
2. 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.
§ 12
1. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca albo niewykonania (zaprzestania wykonywania) zamówienia, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto
określonego w § 8 ust. 1 umowy.
2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia określonego w § 6
umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego
brutto,
o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.
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3. W przypadku zwłoki w usunięciu nieprawidłowości, o których mowa w § 7 ust. 3 i § 10 ust. 2 umowy,
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto
określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na ich
usunięcie.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto
określonego w § 8 ust. 1 umowy, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 14 ust. 1.
5. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście
poniesionej.
6. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącone
z płatności realizowanej na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę.
7. W przypadku zwłoki w opłacaniu faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
§ 13
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5- letniej gwarancji na wykonane prace od dnia podpisania przez
Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego prac.
2. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania usterek i wad w terminach
ustalonych przez Zamawiającego, z zachowaniem technologicznych wymogów.
4. O wykryciu usterek i wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę na piśmie wzywając go do usunięcia usterek lub wad w ustalonym terminie.
5. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć usuwanie usterek i wad wykrytych w okresie gwarancji nie
później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w
ust. 4, o ile Zamawiający nie ustali innego terminu uzasadnionego technologicznie.
6. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek wykrytych w okresie gwarancji w
ustalonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy, powierzyć usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej na wyłączny koszt i
ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia innych roszczeń przewidzianych
niniejszą umową.
§ 14
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, lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej
i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
§ 15
1. Wykonawca oświadcza, iż od dnia 1 stycznia 2022 r. udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów
napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu zamówienia, będzie
wynosił co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
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2.

3.

4.

5.

6.

i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110) i ewentualnych jej zmianach. W przypadku zmiany
ww. ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych
gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilności określone w umowie stosuje się
z uwzględnieniem zmian ww. ustawy.
Wykonawca, nie później niż do 31 grudnia 2021 r., zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz
floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia (ilość, nr rejestracyjne pojazdów
ze wskazaniem (%) udziału pojazdów, o których mowa w art. 68 ust. 3 ustawy).
W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 1 umowa wygasa
z mocy prawa na podstawie art. 76 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, natomiast
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego poniesioną w związku z ustaniem
stosunku prawnego.
Wykonawca od 1 stycznia 2022 r., na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się składać pisemne
oświadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejszą umową, które
zawierać będzie informację dotyczące łącznej ilości pojazdów, w tym łącznej ilości pojazdów określonych
ustawą wskazaną w ust. 1, wraz z informacją dotyczącą numeru rejestracyjnego pojazdów.
Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać potraktowany przez
Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilności i paliwach
alternatywnych.
Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do
weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez
żądanie okazania pojazdów.

§ 16
1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy jest: Pan Wojciech Perkowski,
tel. nr (85) 869 6519 lub inne osoby zastępujące z Referatu Utrzymania Czystości i Porządku
w Departamencie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest ……………………………… tel. nr ……………………………..
§ 17
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 18
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
§ 19
Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również
przedmiot mogą stanowić informację publiczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r.,
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 poz.2176 z późn. zm.).
§ 20
1. Strony umowy zobowiązują się do:
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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 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.
§ 21
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy,
a w szczególności postanowienia ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz.
1740 z późn. zm.).
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2. Spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 22
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego
i Wykonawcy.
2. Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) nr 1 - Program funkcjonalno- użytkowy;
2) nr 2 - Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej dot. Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów;
3) nr 3 - Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej dot. Ronda Gen. Ludwika Kmicic- Skrzyńskiego;
4) nr 4 - Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej dot. Ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

* zapisy zostaną dostosowane po wyborze oferty
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