UMOWA NR ___________

W dniu ___________________ r. w Chorzowie pomiędzy:
Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.
z siedzibą w Chorzowie, ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów, wpisanym do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód
w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
000197406, NIP 627-24-73-827, REGON 278169870, wysokość kapitału zakładowego:
67.652.000,00 zł, które reprezentują:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
zwanym dalej Zamawiającym
a
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
które reprezentuje:
________________________________
zwanym dalej Inżynierem,
zwanych dalej łącznie Stronami lub z osobna Stroną.
Inżynier został wyłoniony w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z przepisami Regulaminu
udzielania zamówień objętych wnioskiem o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.
Zamawiający uzyskał dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na podstawie Umowy nr POIS.02.03.00-00-0076/17-00.
§1.
1. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej Umowy, stanowią dokumenty:
a) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – „OPZ” stanowiący załącznik
w pytaniu ofertowym,
b) Załącznik nr 2 – Oferta Inżyniera.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako
integralna część niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa:
a) Niniejszy akt umowy;
b) Oferta Inżyniera;
c) Opis przedmiotu zamówienia –załącznik nr 4 do pytania ofertowego, zwany dalej
„OPZ”.
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§2.
1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie usługi pełnienia funkcji
Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
w Aglomeracji Chorzów - Świętochłowice”.
2. Inżynier w ramach wykonywania przedmiotu Umowy będzie w pełni odpowiedzialny
za zarządzanie procesem inwestycyjnym, zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do
Umowy – stanowiącego szczegółowy zakres przedmiotu Umowy (OPZ).
3. Inżynier zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania przepisów, zasad, wytycznych
i postanowień niniejszej Umowy.
§ 3.
1. Inżynier realizować będzie Umowę przez okres realizacji kontraktów na roboty
budowlane wskazane w OPZ, a także w Okresie Zgłaszania Wad, aż do całkowitego
rozliczenia inwestycji. Szacowany termin realizacji Umowy wynosi 22 miesiące od
daty jej podpisania.
2. Na okres realizacji umowy składają się:
a) Okres realizacji kontraktów na roboty budowlane – zgodnie z terminami
określonymi w OPZ dla poszczególnych kontraktów (od podpisania kontraktu
do wydania Świadectwa Przejęcia dla ostatniego nadzorowanego kontraktu) –
10 m-cy,
b) Okres zgłaszania wad zrealizowanych kontraktów wykonawczych na roboty
budowlane (liczony od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla każdego
z Kontraktów wykonawczych na roboty budowalne) 12 m-cy.
Podczas okresu zgłaszania wad dla robót Inżynier musi być dostępny na każde żądanie
Zamawiającego. Koszty czynności Inżyniera w okresie zgłaszania wad są wliczone
w należne Inżynierowi wynagrodzenie i zostały uwzględnione w przedstawionej Ofercie.
3. Zamawiający zastrzega, iż terminy wskazane w § 3 ust. 1 i 2 Umowy mogą biec
równolegle, a wskazane okresy realizacji poszczególnych kontraktów wykonawczych
na roboty budowlane mają charakter szacunkowy.
§4.
1. Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy jest cena zaoferowana
w Ofercie Inżyniera, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 powyżej obejmuje:
Plan płatności wynagrodzenia usługi Inżyniera
L.p

1.

Nazwa Zadania

Pełnienie
funkcji
Inżyniera
Kontraktu
w zakresie

Kontrakt 1: Zwiększenie przepustowości nitki
biogazowej oczyszczalni ścieków "Klimzowiec"

rzeczowym,
finansowym
+ okres
zgłaszania
wad

Cena
Netto
bez VAT

Brutto
z VAT
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2.

3.

4.

Kontrakt 2: Budowa sieci kanalizacji
ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP
od ul. Krakowskiej-Siemianowickiej do ul.
Skargi-Kościuszki w Chorzowie-I etap (nazwa
zgodnie z Decyzją nr 356 z dnia 18.12.2013r.
udzielono pozwolenia na budowę dla
zamierzenia budowlanego pn. „Budowa sieci
kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów
kolejowych PKP od ul. Krakowskiej –
Siemianowickiej do ul. Skargi w Chorzowie”)
Kontrakt 3: Budowa sieci kanalizacji
ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP
od ul. Krakowskiej-Siemianowickiej do ul.
Skargi-Kościuszki w Chorzowie -II etap (nazwa
zgodnie z Decyzją nr 381 z dnia 05.10.2015r.
udzielono pozwolenia na budowę dla
zamierzenia budowlanego pn. „Budowa sieci
kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów
kolejowych PKP od ul. Krakowskiej –
Siemianowickiej do ul. P. Skargi – Kościuszki
w Chorzowie – ETAP II”)
Kontrakt 4: Budowa sieci kanalizacji
ogólnospławnej i wodociągowej w rejonie ulic:
Plac Piastowski i Siemianowickiej (nazwa
zgodnie z Decyzją nr 165 z dnia 05.05.2016r.
udzielono pozwolenia na budowę dla
zamierzenia budowlanego pn. „Budowa sieci
wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej
w rejonie ulic Plac Piastowski
i ul. Siemianowickiej w Chorzowie na działkach
o nr ewidencyjnych 1250/161, 2040/161,
2061/150, 2149/150, 2039/130, 2270/115,
2268/122, 2274/114 Chorzów, pl. Piastowski,
ul. Siemianowicka”)
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finansowym
+ okres
zgłaszania
wad

finansowym
+ okres
zgłaszania
wad

finansowym
+ okres
zgłaszania
wad

5.

Kontrakt 5: Przebudowa sieci wodociągowej w
ul. Wolności i Spółdzielczej w Chorzowie
(nazwa zgodnie z Decyzją nr 75 z dnia
18.03.2014r. i Decyzją nr 76 z dnia 18.03.2014r.
udzielono pozwolenia na budowę dla
zamierzenia budowlanego pn. „Budowa sieci
wodociągowej i sieci kanalizacji
ogólnospławnej w ul. Wolności w Chorzowie –
etap I, etap II i etap III”)

finansowym
+ okres
zgłaszania
wad

6.

Kontrakt 6: Przebudowa sieci kanalizacyjnej na
terenie Arcelormittal w Świętochłowicach
(nazwa zgodnie z Decyzją nr 51/16 z dnia
06.04.2016r. udzielono pozwolenia na
wykonanie robót budowlanych obejmujące:
„Przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej i
rozbiórkę torów kolejowych w rejonie ulicy
Wojska Polskiego w Świętochłowicach”)

finansowym
+ okres
zgłaszania
wad

RAZEM
W tym VAT
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3. Strony zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy ustalają całkowite wynagrodzenie Inżyniera
w wysokości:
…………………………………………….. zł netto
(słownie: ……………………………………………………………………………….)
plus należny podatek VAT w wysokości ………………………………………...….. zł
(słownie: ……………………………………………………………………………….)
co stanowi łącznie ………………………………………………………………..….. zł
(słownie: ……………………………………………………………………………….)
przy czym sposób płatności określony został w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
4. Wynagrodzenie wskazane w § 4 ust. 3 Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
Inżynierowi nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie w przypadku zmiany
terminu zakończenia poszczególnych inwestycji.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy będzie wypłacane Wykonawcy
na podstawie faktur częściowych, zgodnie z planem płatności, o którym mowa w § 4
ust. 2 Umowy i na warunkach określonych w § 5 Umowy.
6. Zamawiający zastrzega, iż wystawiając fakturę częściową Wykonawca zobowiązany
jest do wykazania na fakturze kwot przypisanych poszczególnym kontraktom
w rozbiciu wg § 4 ust. 2.
7. Zamawiający będzie przekazywać należne wynagrodzenie Inżyniera na konto rachunku
bankowego wskazanego na fakturze wystawionej przez Inżyniera.
8. Zamawiający
będzie
dokonywał
płatności
należnego
Inżynierowi
wynagrodzenia, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§5.
1. 90% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.3 Umowy, zostanie wypłacone
Inżynierowi w 10- ciu równych miesięcznych ratach na podstawie poprawnie
wystawionych przez Inżyniera faktur częściowych. Podstawą do wystawienia faktury
częściowej jest zatwierdzony przez Zamawiającego miesięczny Raport Inżyniera,
potwierdzony protokołem odbioru.
2. Wypłata 10% wynagrodzenia wymienionego w § 4 ust.3 dokonana będzie po upływie
trwania okresu zgłaszania wad, po zakończeniu wszelkich zadań Inżyniera.
3. Strony zgodnie ustalają, iż:
• miesiąc – oznacza każdy miesiąc kalendarzowy, a w przypadku pierwszej lub
ostatniej zapłaty w ramach każdego z Kontraktów, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
może oznaczać również niepełny miesiąc,
• Data Rozpoczęcia – jest to data rozpoczęcia Robót, polecona przez Inżyniera
w danym Kontrakcie na Roboty,
• Data Przejęcia Robót – jest to data odbioru końcowego wykonanych robót
budowalnych i przejęcia na majątek Zamawiającego.
§ 6.
1. Inżynier zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu Raporty (Raport
Okresowy, Raport końcowy, Raport ostateczny), których zakres i formę oraz termin
wykonania szczegółowo opisano w OPZ.
2. Każdy Raport, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy będzie uważany za przyjęty w dacie
pisemnego zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
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3. Zamawiający, w terminie do 7 dni od daty otrzymania każdego z Raportów, powiadomi
Inżyniera o jego przyjęciu lub odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Dla
Raportu Końcowego i Raportu ostatecznego po okresie zgłaszania wad dla niniejszej
Umowy termin ten wynosi 14 dni.
4. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportów w terminie
określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Raporty będą uważane za przyjęte przez
Zamawiającego.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w Raportach, o których mowa
wyżej, Inżynier zobowiązany jest je usunąć a także dokonać niezbędnych uzupełnień
wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o nich
przez Zamawiającego.
§ 7.
Inżynier za działania i zaniechania osób, za pomocą których realizuje niniejszą Umowę
odpowiada jak za własne działania i zaniechania.
§ 8.
1. Inżynier wykona przedmiot Umowy za pomocą osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje i spełniających wymagania określone przepisami prawa, wskazanych
w Ofercie Inżyniera („personel kluczowy”).
2. Inżynier odpowiada względem Zamawiającego za dobór personelu kluczowego oraz
za jego odpowiednią liczbę, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie.
3. Zmiana personelu kluczowego (poszczególnych osób) jest możliwa na pisemny
wniosek Inżyniera złożony Zamawiającemu z co najmniej 10- dniowym
wyprzedzeniem. Propozycja zmiany musi być przez Zamawiającego zaakceptowana.
4. Inżynier z własnej inicjatywy proponuje zmianę personelu kluczowego w następujących
przypadkach dotyczących danej osoby:
a) jej śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
b) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy;
c) jeżeli jej zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych
od Inżyniera (np. rezygnacji, itp.).
5. Zamawiający może zażądać od Inżyniera zmiany personelu kluczowego, jeżeli uzna,
że nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje on swoje obowiązki wynikające
z niniejszej Umowy.
6. Inżynier obowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego, zmienić personel
kluczowy, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
7. W przypadku zmiany personelu kluczowego, osoba zaproponowana przez Inżyniera
musi spełniać określone dla danego personelu wymagania, określone na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, potwierdzone Ofertą Inżyniera.
8. W okresie wykonywania niniejszej Umowy Inżynier może udzielić urlopu personelowi
kluczowemu, na następujących warunkach:
a) terminy urlopów zostaną uprzednio uzgodnione i zatwierdzone przez
Zamawiającego;
b) Inżynier zobowiązany jest wskazać terminy urlopów personelu oraz zaproponować
osoby ich zastępujące z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem;
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c) wszystkie osoby zastępujące, w okresie urlopu personelu, muszą być zatwierdzone
przez Zamawiającego, m.in. na podstawie dokumentów potwierdzających ich
kwalifikacje. Osoba pełniąca zastępstwo musi posiadać kwalifikacje do pełnienia
danej funkcji oraz spełniać wszystkie wymogi dla wskazanego Eksperta wskazane
na etapie procedury przetargowej
7. Zmiana personelu kluczowego, dokonana na podstawie zapisów niniejszego paragrafu
nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy.
§ 9.
1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Stron
niniejszej Umowy będzie dokonywane w formie pisemnej, z uwzględnieniem zapisów
§ 9 ust. 5 Umowy.
2. Osobami upoważnionymi przez Inżyniera do kontaktów z Zamawiającym oraz
nadzorowania wykonywania niniejszej Umowy w imieniu Inżyniera są:
Nazwisko, Imię
Adres
Telefon
Fax
e-mail
Nazwisko, Imię
Adres
Telefon
Fax
e-mail
3. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego są:
Nazwisko, Imię
Adres
Telefon
Fax
e-mail
Nazwisko, Imię
Adres
Telefon
Fax
e-mail
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4. Korespondencja w ramach Umowy pomiędzy stronami niniejszej Umowy będzie
sporządzana w formie pisemnej. Korespondencja wysłana faksem lub pocztą
elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie przesyłką
wysłaną za pośrednictwem publicznego operatora, firmy kurierskiej lub doręczoną
osobiście na adresy wymienione poniżej:
Dane Zamawiającego:
Adres
Telefon
Fax
e-mail

Dane Inżyniera:
Adres
Telefon
Fax
e-mail
5. Każde polecenie Zamawiającego przekazane ustnie Inżynierowi jest skuteczne
od momentu jego przekazania i winno zostać potwierdzone w formie pisemnej w terminie
do 3 dni roboczych od jego przekazania.
6. Inżynier zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego. W przypadku,
kiedy Inżynier stwierdzi, że polecenie Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienia
lub poza zakres przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego,
przedstawiając swoje stanowisko.
7. Zamawiający przekaże swoją decyzję pisemnie Inżynierowi w terminie 3 dni roboczych
od daty otrzymania stanowiska Inżyniera
§ 10.
1. W przypadku, stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inżynier, lub personel, nie
realizuje obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub realizuje je w sposób
nienależyty, poinformuje o tym Inżyniera równocześnie wzywając go do prawidłowego
wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie wskazanym w wezwaniu.
2. W przypadku, niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu, Inżynier zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,01 % wartości całkowitego wynagrodzenia Inżyniera (z VAT), o którym mowa w § 4
ust. 3 niniejszej Umowy, za każdy kolejny dzień opóźnienia, licząc od upływu
wyznaczonego terminu.
3. W przypadku stwierdzenia nienależytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy przez Inżyniera, Zamawiający może żądać od Inżyniera usunięcia
wad, lub wezwać go do terminowego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy
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w wyznaczonym terminie i zapłacenia kary umownej w wysokości 0,01 % wartości
całkowitego wynagrodzenia Inżyniera brutto , o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej
Umowy, za każdą wadę lub każdy kolejny dzień opóźnienia, licząc od upływu
wyznaczonego przez Zamawiającego terminu.
W przypadku nieterminowego wykonania harmonogramu i/lub Raportu, o których
mowa w § 6 ust.1 niniejszej Umowy, Inżynier zapłaci Zamawiającemu, każdorazowo
karę umowną w wysokości 2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy dzień
zwłoki, z uwzględnieniem zapisów OPZ w zakresie wyznaczenia przez Zamawiającego
nowego terminu na złożenie Raportu.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy z przyczyn
leżących po stronie Inżyniera, Inżynier zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10%
wartości całkowitego wynagrodzenia Inżyniera (z VAT), o którym mowa w § 4 ust. 3
niniejszej Umowy.
Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wyniosą więcej
niż 8 % wartości całkowitego wynagrodzenia Inżyniera (z VAT), o którym mowa w § 4
ust. 3 niniejszej Umowy Zamawiający, po powiadomieniu Inżyniera, może odstąpić od
niniejszej Umowy z jego winy.
Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności
wynikających z niniejszej Umowy z częściowych faktur Inżyniera.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań
przewyższających wysokość kwot kar umownych, o których mowa w niniejszym
paragrafie.
Maksymalna wysokość kar umownych dla Zamawiającego i Inżyniera wynosi 10%
wartości całkowitego wynagrodzenia Inżyniera (z VAT), o którym mowa w § 4 ust. 3
niniejszej Umowy.
§ 11.

1. Inżynier udzielił Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formie …………………………………………. w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto
przedmiotu
umowy
tj.
…………………………
zł
(słownie:
………………………………………………..).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji Umowy (okres realizacji umowy został
wskazany w § 3 ust.1).
§ 12.
1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty
Inżyniera, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,
które przewidziane zostały w § 14 ust. 3 niniejszej Umowy.
2. Zmiana niniejszej Umowy dokonana z naruszeniem zapisów § 12 ust. 1 Umowy jest
nieważna.

1.

§ 13.
Zamawiający dostarczy Inżynierowi wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu
informacje i dokumenty, jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy, w sposób i na zasadach opisanych w OPZ. Inżynier
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zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania niniejszej
Umowy.
Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier zobowiązany jest udostępnić lub wydać
Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy.
Inżynier zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać
dokumentację dotyczącą sposobu wykonywania niniejszej Umowy oraz sporządzić
z niej kopie zarówno podczas trakcie trwania Umowy, jak i po jej wykonaniu.
Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera od Zamawiającego nie
będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu prawidłowego
wykonania niniejszej Umowy, publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.
§ 14.
W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,
Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach, nie później jednak niż do dnia do którego umowa
została zawarta.
W przypadkach, o których mowa w § 14 ust. 1 Umowy, Inżynier może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części niniejszej Umowy.
Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty
Inżyniera w przypadku:
a) zmiany ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych (znaczący wzrost cen
czynników niezależnych od Inżyniera);
b) zmiany terminu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy ze względu na zmiany
terminów w Projekcie oraz w umowie o dofinansowanie Projektu;
c) zmiany kluczowego personelu wymienionego w Ofercie Inżyniera;
d) gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT.
Każda ze Stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących
zmian:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.);
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
może zwrócić się do drugiej Strony z wnioskiem o wprowadzenie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia, potwierdzającym (także za pomocą odpowiednich dokumentów) w jaki
sposób ww. zmiany wpływają na koszty wykonania zamówienia.
W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przez pojęcie
„odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” w zakresie wskazanym w § 14 ust. 4 pkt
b i c Umowy, należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Inżyniera wynikających
z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział
w realizacji Umowy w zakresie pozostałym do wykonania, w momencie wejścia w
życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego
obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób
zatrudnionych
w wymiarze niższym niż pełen etat.
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W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu
kosztów Inżyniera oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej
łączącej Inżyniera z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń
osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej
zawartej przez Inżyniera z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
a biorących udział w realizacji Umowy w zakresie pozostałym do wykonania,
w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany
wynagrodzenia netto tych osób.
Po akceptacji wniosku, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
w drodze aneksu do Umowy.
§ 15.
Inżynier przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust.
3, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dn. 4.02.1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania
niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie używania,
b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian
utworu,
c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. d powyżej
– publiczne wykonanie, wystawienie,, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 16.
1. Strony zgodnie oświadczają, że administratorem danych osobowych w rozumieniu art.
7 pkt. 4 Ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r.,
Nr 133, poz. 883 ze zm. – dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) powierzonych
do przetwarzania Inżynierowi na podstawie niniejszej Umowy jest Zamawiający.
Inżynier jest podmiotem, o którym mowa w treści art. 31 ust. 1 Ustawy o ochronie
danych osobowych.
2. Strony zobowiązane są do przetwarzania powierzonych im danych osobowych
wyłącznie w zakresie i w celu związanych z realizacją niniejszej Umowy.
3. Każda ze Stron zobowiązuje się do poinformowania drugiej Strony w terminie 24 godzin
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania danych osobowych w ramach każdego z przekazanych
Stronom zbioru danych, a jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczącym przetwarzania tych danych, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach
dotyczących przetwarzania danych osobowych
w ramach zbioru danych,
w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
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4. Zamawiający powierza Inżynierowi przetwarzanie danych osobowych na czas
obowiązywania niniejszej umowy.
5. Inżynier zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą
umową, przepisami o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane będą przez
Inżyniera przetwarzane.
6. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Inżynier zobowiązuje się do
podjęcia środków zabezpieczających zbiór danych, o których mowa w art. 36-39
Ustawy, oraz spełnić wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych.
7. Inżynier (Pracownicy Inżyniera, Osoby współpracujące z Inżynierem) jest/są
obowiązany/i do zapoznania z przepisami i zachowania w tajemnicy danych osobowych
uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
8. Inżynier dopuści do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie osoby
posiadające upoważnienia.
9. Inżynier może powierzyć (pod-powierzyć) przetwarzanie danych innym podmiotom
jedynie za uprzednią, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, zgodą
Zamawiającego. Zgoda wydawana jest w odniesieniu do ściśle określonych osób lub
podmiotów (podwykonawców) oraz określa cel, zakres oraz warunki dalszego
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Inżynier zobowiązany jest powiadomić
Zamawiającego każdorazowo o planowanej zmianie podmiotów.
10. Inżynier zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych powierzonych do
przetwarzania do państw trzecich, poza UE bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego oraz spełnienia warunków wynikających z przepisów o ochronie danych
osobowych.
11. Inżynier zobowiązuje się niezwłocznie (w terminie do 24 godzin od ujawnienia)
zawiadomić Zamawiającego na wykazany adres email sekretariat@chspwik.pl
o wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych na
podstawie niniejszej umowy lub o ich niewłaściwym użyciu, z użyciem
ustandaryzowanego formularza zgłoszenia naruszenia (załącznik/dostępny).
12. Inżynier zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i z dochowaniem należytej
staranności na każde pytanie Zamawiającego dotyczące przetwarzania powierzonych mu
na podstawie niniejszego umowy danych osobowych.
13. [Inżynier umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli zgodności przetwarzania
powierzonych danych osobowych z niniejszym umowami oraz przepisami o ochronie
danych osobowych. Zamawiający zawiadomi Inżyniera o zamiarze przeprowadzenia
kontroli co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.
14. Inżynier zobowiązuje się do zastosowania ewentualnych zaleceń pokontrolnych
dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania,
o ile zalecenia te są zgodne z niniejszym umowami i obowiązującymi przepisami prawa.
15. Inżynier jest odpowiedzialny za przetwarzanie powierzonych danych osobowych
w sposób niezgodny z niniejszą umową, a w szczególności za udostępnienie danych
osobom nieupoważnionym.
16. Inżynier ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego
w przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami przez osoby,
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których bezpieczeństwo danych osobowych naruszono w wyniku realizacji niniejszego
umowy z winy Inżyniera.
17. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Inżynier jest zobowiązany do
usunięcia lub zwrócenia wszelkich powierzonych danych osobowych oraz usunięcia
wszelkich ich istniejących kopii, z wyłączeniem danych, do których przechowywania
jest obowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Szczegóły zwrotu lub
usunięcia danych mogą zostać doprecyzowane w chwili rozwiązania umowy.
18. Zapisy ust. od 7 do 17 powyżej obowiązują od dnia 25.05.2018r.

1.

2.
3.
4.

5.

§ 17.
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz
przepisy Regulaminu udzielania zamówień objętych wnioskiem o dofinansowanie
z funduszy zewnętrznych.
Zmiana zapisów niniejszej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy
pisemnej.
Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej Umowy będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
w języku polskim, jeden egzemplarz dla Inżyniera i jeden egzemplarz dla
Zamawiającego.
Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

INŻYNIER

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, zwany dalej
„OPZ”,
2. Oferta Inżyniera
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