PROJEKT UMOWY O PRACE PROJEKTOWE
(dalej „Umowa”)
Zawarta w dniu ………………………r. w Katowicach pomiędzy :
Zakładami Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą 40-205 Katowice przy ul. Ścigały 14, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Katowice – Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000166177,
NIP 954-18-63-415, REGON 273247884, o kapitale zakładowym w kwocie 202.265.035,70 zł.,
reprezentowanymi przez:
1. ________________________

-

_____________________

2. ________________________

-

_____________________

1. _________________________

-

_____________________

2. _________________________

-

_____________________

zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
______________________________
reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Projektantem” lub „Wykonawcą”,
zwane dalej „Stroną” lub łącznie „Stronami”,
o następującej treści:
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji oraz
wykonanie innych prac dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie projektu odcinka
sieci i przyłączy cieplnych do budynków na osiedlu Nowy Nikiszowiec w Katowicach”
zwanych dalej „Przedmiotem Umowy”.
2. Zakres szczegółowy Przedmiotu Umowy określa Załącznik nr 1.
3. Przedmiot Umowy winien być wykonywany zgodnie z postanowieniami Umowy, jak również z
treścią następujących załączników stanowiących jej integralne części:
a) Załącznik nr 1 – Zakres szczegółowy Przedmiotu Umowy
b) Inne Załączniki do Umowy.
4. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów składających
się na Umowę, Strony są związane postanowieniami tego dokumentu, który znajduje się wyżej w
hierarchii dokumentów Umowy. Strony ustalają następującą hierarchię dokumentów Umowy:
a) Umowa,
b) Zakres szczegółowy Przedmiotu Umowy
c) inne Załączniki do Umowy.
5. Jeżeli gdziekolwiek w Umowie zawarte jest postanowienie, że informacja ma być "pisemna" lub "na
piśmie", oznacza to wszelkie informacje odręczne, maszynowe lub drukowane.
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§ 2.
ZASADY REALIZACJI UMOWY
1. Projektant zapewni opracowanie dokumentacji (dalej: „dokumentacja”) z należytą starannością w
sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w Umowie, Załącznikami do Umowy oraz wymaganiami
przepisów prawnych oraz norm.
2. Dokumentacja zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych,
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a
także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet Przedmiotu Umowy.
3. Projektant będzie informował pisemnie Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy
realizacji Przedmiotu Umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.
§ 3.
PODWYKONAWCY
1. Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie części prac projektowych i prac ujętych
w Umowie podwykonawcom pod warunkiem, iż:
a) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej Umowie,
b) nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji.
2. Projektant zobowiązuje się wskazać w ofercie, wszystkich podwykonawców, którzy mają
wykonywać czynności objęte Przedmiotem Umowy. Zmiana lub wskazanie nowego
podwykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.

Projektant odpowiada za jakość i terminowość prac podwykonawcy tak jak za własne działania lub
zaniechania.
§ 4.
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:
1) udzielania Projektantowi odpowiedzi na jego pisemne wystąpienia w terminie do 4 dni
liczonych od dnia otrzymania danego wystąpienia,
2) współdziałania w celu uzyskania Przedmiotu Umowy spełniającego cele określone
w Umowie.
§ 5.
TERMIN REALIZACJI
Projektant zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie do:




15.02.2019r. - I Etap
15.03.2019r. - II Etap (Projekt techniczny)
15.05.2019r. - II Etap (Uzgodnienia i pozwolenie na budowę)
§ 6.
DOKUMENTACJA I ZASADY ODBIORU

1. Projektant dostarczy Zamawiającemu dokumentację, w formie drukowanej w 3 egzemplarzach, oraz
w formie elektronicznej w 2 egzemplarzach na płycie CD lub DVD (pliki w formatach *.doc, *.pdf,
*.dwg, *.ath, lub *.xls).
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2. Projektant opatrzy dokumentację, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru,
w pisemne oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2. Wykaz opracowań oraz pisemne
oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji.
3. Miejscem przekazania wykonanej dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego.
4. Zamawiający ma prawo do wydania w ciągu pięciu (5) dni roboczych od momentu wpłynięcia
dokumentacji od Wykonawcy swojej opinii i uwag dotyczących tej dokumentacji.
5. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego opinii negatywnej do przesłanej dokumentacji,
Wykonawca zostanie o tym fakcie zawiadomiony pisemnie, a opiniowana dokumentacja lub
odpowiednio, jej część, zostanie zwrócona Wykonawcy z podaniem powodu jej odrzucenia.
6. W przypadku negatywnego zaopiniowania jakiejkolwiek części dokumentacji przez Zamawiającego,
Wykonawca ma obowiązek ustosunkowania się do uwag, opinii Zamawiającego i wprowadzenia
odpowiednich zmian do dokumentacji w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca będzie
zobowiązany do usunięcia wad, nieprawidłowości w dokumentacji w terminie pięciu (5) dni
kalendarzowych.
7. Pozytywne zaopiniowanie przez Zamawiającego dokumentacji bez zmian lub ze zmianami, nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za realizację Przedmiotu Umowy.
8. Odbiór Przedmiotu Umowy (w tym odbiory częściowe) będą następować na podstawie protokołuzdawczo odbiorczego, bez zastrzeżeń.
§ 7.
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Projektant otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie
w wysokości …………. złotych netto (słownie:………………..) do którego zostanie doliczony
podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT (dalej łącznie:
„Wynagrodzenie”).
2. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP:
…………………………….
3. Projektant oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP:
…………………
4. Projektant nie może, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść jakichkolwiek
wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego na podstawie Umowy na inny podmiot.
5. Strony Umowy dopuszczają możliwość wzajemnej kompensaty należności i zobowiązań na
zasadach określonych w art. 498 i n. Kodeksu cywilnego.
6. Faktura VAT wystawiona na podstawie zapisów Umowy i protokołu odbioru podpisanego prze obie
Strony będzie zawierać: numer Umowy, numer zamówienia/postępowania oraz numer rachunku
bankowego Wykonawcy.
7. Wynagrodzenie obejmuje przeniesienie praw własności do egzemplarzy Przedmiotu Umowy,
majątkowych praw autorskich, udzielenie wszelkich upoważnień i zezwoleń w zakresie określonym
w niniejszej Umowie oraz wykonywania nadzoru autorskiego.
8. Zamawiający nie będzie zobowiązany do dokonania płatności objętej fakturą do momentu
otrzymania od Projektanta prawidłowo wystawionej faktury na podstawie podpisanego przez obie
Strony protokołu odbioru prac stwierdzającego, że prace objęte Umową uznaje się za odebrane bez
zastrzeżeń.
9. Podpisany protokół odbioru będzie każdorazowo stanowił załącznik do wystawionej faktury.
10. Regulowanie płatności przez Zamawiającego odbywać się będzie na następujących warunkach:
a) termin płatności wynosi ___ dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej faktury;
b) za datę płatności strony uznają termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
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11. Zapłata przez Zamawiającego należności Projektanta wynikających z faktur wystawionych przez
Projektanta nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za jakość wykonanych prac.
§ 8.
KARY UMOWNE
1. Strony Umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
mogą zostać naliczone kary umowne.
2. Projektant zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% Wynagrodzenia
- licząc od terminu określonego odpowiednio w § 5,
b) za opóźnienie w usunięciu wad Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5% Wynagrodzenia, za
każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad, o którym
mowa w § 6 ust. 7,
c) za odstąpienie od Umowy przez Projektanta z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność,
w wysokości 15% Wynagrodzenia;
d) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi Projektant
odpowiedzialność, w wysokości 15% Wynagrodzenia;
e) 0,15 % Wynagrodzenia Umownego netto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy
w przedłożeniu Zamawiającemu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy,
3. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego przekraczającego wysokość kar umownych określonych w Umowie.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych dla Stron nie może przewyższyć
30 % Wynagrodzenia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z Wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę kary umownej w terminie 21 dni od
otrzymania wezwania do zapłaty.
§ 9.
GWARANCJE
1. Projektant udziela …………………. miesięcznej gwarancji na prace objęte Przedmiotem Umowy.
2. Projektant odpowiada za zgodność rozwiązań projektu budowlanego z przepisami technicznobudowlanymi i obowiązującymi normami.
3. Projektant odpowiada za wadę dokumentacji również po upływie okresu rękojmi, jeżeli Zamawiający
zawiadomił Projektanta o wadzie przed upływem okresu rękojmi (art. 568 k.c.).
4. Zamawiający który otrzymał wadliwą pracę, korzystając z uprawnienia z tytułu rękojmi, może:
a) żądać bezpłatnego usunięcia wad w odpowiednim terminie, bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów,
b) odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi także po upływie
okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli przed upływem okresu gwarancji i rękojmi wada została zgłoszona
Wykonawcy.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w wykonanej usłudze w wyznaczonym terminie,
Zamawiający zleci usunięcie wad wynikających z usługi na koszt i ryzyko Wykonawcy do czego
niniejszym Wykonawca upoważnia nieodwołalnie Zamawiającego. Usunięcie usterek nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych.
7. Zgłaszanie Wad, należy dokonywać:
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 telefonicznie, na numer:
dni pocztą elektroniczną),

_________________ (a następnie potwierdzić w terminie do 2

 pocztą elektroniczną, na adres:

___________________________

§ 10.
ODSTĄPIENIE
1. Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację stanowiącą Przedmiot Umowy lub jej część,
wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Projektanta może:
a) żądać usunięcia wad, w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 7, z zagrożeniem naliczania kar
umownych, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. b),
b) odstąpić od Umowy, jeżeli istotne wady wskazane w przedmiocie Umowy nie zostały usunięte
w terminie 10 dni, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt. b) Strony uznają, że Projektant wyraził zgodę na opracowanie tej
części dokumentacji przez innego projektanta, w związku z tym Zamawiającemu przysługuje prawo
zlecenia "wykonania zastępczego" i obciążenie jego kosztami Projektanta, bez względu na
przysługujące Projektantowi prawa do utworu.
§ 11.
PRAWA AUTORSKIE
1. Projektant oświadcza, że Przedmiot Umowy, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich,
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
2. Projektant oświadcza i gwarantuje, że Przedmiot Umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw osób
trzecich, zaś prawo Projektanta do rozporządzania Przedmiotem Umowy nie będzie w jakikolwiek
sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Projektant będzie
odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.
3. W ramach Wynagrodzenia z chwilą wykonania Przedmiotu Umowy, Projektant przenosi na
Zamawiającego prawo własności do Przedmiotu Umowy oraz całość autorskich praw majątkowych
i praw pokrewnych do Przedmiotu Umowy wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego, a zatem prawa do rozporządzania i korzystania z opracowań części
lub całości utworów objętych dokumentacją (modyfikacji, twórczych przeróbek, adaptacji itp.) w
ramach realizacji działalności Zmawiającego, a także przenosi na Zamawiającego prawo do
zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do części lub całości utworów
objętych dokumentacja. Zamawiający będzie również uprawniony do wprowadzania zmian,
uzupełnień lub poprawek do dokumentacji pod warunkiem, że proponowane zmiany, uzupełnienia
lub poprawki nie będą naruszały obowiązujących przepisów prawa.
4. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 4, nie jest ograniczone
czasowo ani terytorialnie i następuje na następujących polach eksploatacji:
a)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określona technika egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowa;

b)

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) - 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;
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d)

stosowanie dokumentacji oraz jej poszczególnych elementów w toku procesu inwestycyjnego
związanego z wykonaniem działalności gospodarczej przez Zamawiającego.

6. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji Utworu o pola nieznane w
chwili zawarcia niniejszej Umowy, Strony w odrębnej umowie uregulują warunki przeniesienia
autorskich praw majątkowych na nieznanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy polach
eksploatacji. Zamawiającego będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw
do eksploatacji utworu na nieznanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji.
7. Projektant oświadcza, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja wolna jest od wad prawnych
i fizycznych. Projektant ponosi odpowiedzialność i pokrywa wszelkie szkody spowodowane
jakimikolwiek wadami Przedmiotu Umowy, uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego, na
podstawie Przedmiotu Umowy, planowanej inwestycji i/lub powodującymi konieczność wykonania
dodatkowych projektów, robót, a także ponoszenia innych dodatkowych wydatków.
8. W
przypadku
wystąpienia
przeciwko
Zamawiającemu
przez
osobę
trzecią
z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Projektant zobowiązuje się do ich zaspokojenia
i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
9. Zamawiającemu
przysługuje
prawo
do
dokonania
cesji
praw
wynikających
z Przedmiotu Umowy.
10. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w imieniu autora/ów Utworu jego/ich
autorskich praw osobistych w zakresie:
a) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu,
b) decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
c) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.
d) decydowania o oznaczeniu utworu nazwiskiem lub pseudonimem autora albo do udostępniania
go anonimowo,
upoważnienie obejmuje uprawnienie Zamawiającego do przeniesienia upoważnienia do
wykonywania w imieniu autora/ów utworu ich autorskich praw osobistych na rzecz podmiotu
trzeciego w zakresie w jakim zostało ono udzielone na rzecz Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązuje się, że autor nie będzie wykonywał w stosunku do Utworu swych
autorskich praw osobistych.
§ 12.
POUFNOŚĆ
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności dotyczących zawarcia,
treści i wykonania Umowy.
2. Strony upoważnione są do przekazania informacji dotyczących zawarcia, treści i wykonywania
Umowy jedynie uprawnionym organom lub instytucjom na ich żądanie.
3. W przypadku, gdyby którakolwiek ze Stron zobowiązana została na mocy przepisów prawa do
przekazania informacji związanych z Umową, Strona ta – o ile będzie to zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa – powiadomi drugą Stronę o okolicznościach, warunkach i zakresie przekazania
na tyle wcześniej przed przekazaniem informacji, aby druga Strona mogła przedsięwziąć konieczne
środki prawne chroniące przed przekazaniem informacji bądź zrzekła się ochrony poufności, chyba
że zachowanie takiego terminu nie będzie możliwe.
4. Wszelkie informacje i dokumenty o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym lub
związane z organizacją przedsiębiorstwa Zamawiającego, uzyskane przez Wykonawcę w trakcie
wykonywania Umowy, będą traktowane jako tajemnica przedsiębiorstwa Zamawiającego w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503), niezależnie od tego, czy Strony podjęły niezbędne działania
w celu zachowania ich poufności. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę
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wyrządzoną przekazaniem, ujawnieniem lub wykorzystaniem tych informacji, bez względu na to czy
działania takie zagrażają istotnym interesom Zamawiającego.
5.

Zobowiązania do zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 – 4 powyżej, nie narusza
ujawnienie niżej wymienionych, objętych Umową informacji:
a) dostępnych publicznie,
b) co do których ujawnienia uzyskano uprzednią, pisemną zgodę drugiej Strony,
c) ujawnionych współpracownikom, podwykonawcom i doradcom Stron, po zobowiązaniu
ich do zachowania poufności.
§ 13.

UBEZPIECZENIE
1. Przystępując do realizacji Umowy, Projektant będzie posiadał aktualne ubezpieczenie OC z tytułu
odpowiedzialności (deliktowej – wynikającej z czynów niedozwolonych i kontraktowej – za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac określonych w Przedmiocie Umowy) a także z tytułu
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek uchybień w
czynnościach zawodowych, w tym:
a) projektowania obiektów budowlanych, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) szkody wyrządzonej nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
c) wypadków będących następstwem zaistniałych w okresie ubezpieczenia uchybień w
czynnościach zawodowych (trigger act committed),
d) szkody w mieniu, na osobie oraz czystych strat finansowych,
e) szkody wyrządzonej przez podwykonawców,
f) kosztów przeprojektowania,
g) szkody w dokumentacji.
2. Suma ubezpieczenia, o którym mowa powyżej na jedno i na wszystkie zdarzenia łącznie nie będzie
niższa niż wartość umowy a udział własny nie większy niż 10% wartości sumy ubezpieczenia.
Zamawiający akceptuje polisy odnawiane w okresach rocznych.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że ubezpieczenie będzie utrzymywane przez cały okres realizacji
Umowy. Projektant jest zobowiązany do przedłożenia polisy ubezpieczeniowej oraz potwierdzenia
zapłaty składki ubezpieczeniowej, na każde żądanie Zamawiającego.
§ 14.
ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy Zabezpieczenie Należytego
Wykonania Umowy na sumę stanowiącą 10% Wynagrodzenia tj. ………………………….. zł w
formie pieniężnej lub gwarancji bankowej (dalej: „Zabezpieczenie Należytego Wykonania
Umowy”)
2. W przypadku dostarczenia gwarancji bankowej winna ona być bezwarunkowa, nieodwołalna i
płatna na pierwsze żądanie.
3. W przypadku nie dostarczenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w terminie
przewidzianym w ust.1 w wymaganej wysokości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zatrzymania z wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT kwoty w należnej wysokości
wynikającej z niniejszej Umowy. Tak zatrzymana kwota będzie równoznaczna
z Zabezpieczeniem Należytego Wykonania Umowy ustanowionego w formie pieniężnej.
4. W przypadku niezłożenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w terminie określonym
w ust.1, Zamawiającemu przysługuje również prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem
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natychmiastowym lub odstąpienia od Umowy w całości lub w części, wedle wyboru
Zamawiającego, w terminie do 90 dni od dnia, w którym Wykonawca powinien dostarczyć
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy.
5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy. Z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, o którym mowa w ust 1.
niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje w szczególności prawo do pokrycia:
a) kar umownych oraz odszkodowania uzupełniającego,
b) kosztów dokonanych w ramach rękojmi i gwarancji, jeżeli Wykonawca nie dokonał ich na
zasadach określonych w Umowie;
c) kosztów wykonania zastępczego.
6. Wykonawca utrzymywał będzie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości:
a) 100% wartości kwoty wskazanej w ust. 1 - od daty wejścia w życie do 30 dnia licząc od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego – na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy;
b) 30% wartości kwoty wskazanej w ust. 1 - do 15 dnia licząc od daty upływu okresu gwarancji
i rękojmi – na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi.
§ 15.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Odbiorca jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Dostawcę
w rozumieniu 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 (RODO).
W każdym przypadku dotyczącym danych osobowych, Dostawca może kontaktować się
z ZEC S.A.: telefonicznie, drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną na adres
sekretariat@zec.katowice.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Odbiorcy w związku z art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy oraz po jej wygaśnięciu do
końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wynikającego z właściwych przepisów
prawa.
Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji Umowy, a ich niepodanie uniemożliwi
zawarcie Umowy.
Odbiorca może udostępniać dane osobowe podmiotom ze swojej grupy kapitałowej
w przypadku, gdy realizacja przedmiot zamówienia stanowi ich wspólną inwestycję.
Podane dane osobowe mogą być przetwarzane m.in. przez firmy zapewniające Spółce wsparcie
IT, obsługę prawną, czy obsługę korespondencji.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
§ 16.
POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje związane z realizacją Umowy powinny być przez Strony przekazywane
pisemnie. Dla celów przekazywania informacji, o jakich mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony
za równorzędne z formą pisemną uznają doręczenia dokonywane drogą e-mailową na adresy
wskazane w ust.2 poniżej.
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2. Strony ustalają następujące osoby do bieżącego kontaktu:
Zamawiający ……………………………………………
Projektant ……………………………………………….
3. Wszelkie spory wynikające lub związane z wykonaniem niniejszej Umowy, które nie zostaną
rozwiązane przez Strony umowy na drodze polubownej w terminie 30 dni, zostaną rozstrzygnięte
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
6. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
7. Niniejsza Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

PROJEKTANT
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