Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA NR DOM-VII.272.1.2020 /projekt/
zawarta w dniu …..................……….. w Białymstoku, pomiędzy
Miastem Białystok z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, NIP 966-211-72-20
REGON 000515000, reprezentowanym przez
Prezydenta Miasta Białegostoku/ Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku/ Sekretarza
Miasta Białegostoku ……………………………………………………………………………
przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta Stanisławy Kozłowskiej
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………….……..……………… z siedzibą w …………..….………..
…….…..
przy ul. …………….………..….…………… wpisaną do rejestru ……………...….
………….….…… prowadzonego przez ………………………….….… pod numerem
KRS………………………………
NIP ……………..………..………, REGON ………………...…………,
którą reprezentuje ……………………………………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”,
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.) została zawarta umowa na:
DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA MIASTA BIAŁYSTOK
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu tablice rejestracyjne,
zgodnie z przewidywanym 24-miesięcznym zapotrzebowaniem:
1) tablice rejestracyjne zwyczajne:
- samochodowe (jedno- i dwurzędowe) - max w ilości 40.000 kpl.
- zmniejszone – max w ilości 800 kpl.
motocyklowe
- max w ilości 1.700 szt.
- motorowerowe - max w ilości 280 szt.
- indywidualne - max w ilości 100 kpl.
- zabytkowe – max w ilości 140 szt
- wtórniki tablic rejestracyjnych zwyczajnych - max w ilości 900 szt.
2) tablice rejestracyjne tymczasowe:
- samochodowe (jedno- i dwurzędowe) -max w ilości 200 kpl.
- zmniejszone – max w ilości 5 kpl.
- motocyklowe
- max w ilości 5 szt.
- motorowerowe - max w ilości 2 szt.
3) tablice rejestracyjne profesjonalne:
- samochodowe (jedno- i dwurzędowe) -max w ilości 10 kpl.
- motocyklowe
- max w ilości 6 szt.
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- motorowerowe - max w ilości 6 szt.
4) tablice rejestracyjne dla pojazdów zasilanych eklektycznie lub wodorem :
- samochodowe (jedno- i dwurzędowe) -max w ilości 100 szt.
- motocyklowe
- max w ilości 10 szt.
- motorowerowe - max w ilości 200 szt.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać tablice rejestracyjne spełniające wymogi określone w:
ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze
zm.),
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie
rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2355 ze zm.),
rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012
r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków
legalizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1751 ze zm.).
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie profesjonalnej
rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją
pojazdów (Dz.U. z 2019 r., poz. 546 ),
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie warunków i
sposobów dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz
trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 547 ),
normami lub specyfikacjami technicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2019 r. poz. 155),
W przypadku zmiany przepisów dotyczących wzoru tablic rejestracyjnych wprowadzonych
w drodze zmiany obowiązujących przepisów, o których mowa wyżej, Wykonawca
zobowiązuje się do bezpłatnego dostosowania produkcji tablic do wymogów określonych
przepisami.
W zakresie zawartej umowy i określonej w § 5 ust. 2 ceny mieści się również protokolarny
odbiór, zniszczenie przez pocięcie i złomowanie wycofanych zużytych tablic rejestracyjnych.
§2

1.

Termin realizacji obejmuje 24 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. od dnia ………….
do dnia ……………………
2.
Niezależnie od terminu, o którym mowa w ust.1, umowa wygasa w przypadku
wykorzystania środków finansowych określonych w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.
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§3
Sposób realizacji umowy
Dostawa tablic rejestracyjnych będzie następowała na podstawie zamówień składanych przez
Zamawiającego w zależności od jego zapotrzebowania, w których zostaną określone: termin
dostawy, ilość, rodzaj i numery zamawianych tablic rejestracyjnych. Dostawy wtórników
tablic oraz tablic rejestracyjnych indywidualnych będą następowały w ciągu trzech dni
roboczych.
Dostawa tablic rejestracyjnych - każdej zamówionej partii – będzie następowała na koszt
Wykonawcy bezpośrednio do Departamentu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w
Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 3/5.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć tablice własnym transportem do miejsca
określonego w ust. 2 i złożyć je bez dodatkowych kosztów w wyznaczonym przez
Zamawiającego pomieszczeniu.
Wykonawca dostarcza tablice rejestracyjne Zamawiającemu w opakowaniu zabezpieczającym

przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania. Dostarczone przez Wykonawcę
tablice będą podlegały badaniom niepełnym, sprawdzającym zgodność z wymogami
określonymi rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017
roku r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2355 ze zm.),
5. Przy dostawie tablic sporządzany jest u Zamawiającego protokół z badań niepełnych.
6. W przypadku stwierdzenia wad lub braków, Zamawiający ma prawo odmowy odbioru całej
lub częściowej partii zamówionych tablic rejestracyjnych, a Wykonawca będzie zobowiązany
do ich odebrania na swój koszt i wymiany na wolne od wad lub uzupełnienia, w terminie 5
dni od zgłoszenia.
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§4
Reklamacje
Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania reklamacji:
wadliwie wykonanych tablic rejestracyjnych, wykrytych podczas badań niepełnych,
wadliwie wykonanych tablic rejestracyjnych, których nie wykryto podczas badań niepełnych,
związanych z brakami,
związanych z dostarczeniem tablic uszkodzonych,
tablic, co do których jakości wątpliwości zgłaszają ich użytkownicy.
W przypadku stwierdzenia wad określonych w ust.1 sporządzany jest protokół w dwóch
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.
Wykonawca na koszt własny zobowiązany jest do:
wymiany wadliwych i uszkodzonych tablic rejestracyjnych, o których mowa w ust. 1 na
wolne od wad,
uzupełnienie braków w terminie 5 dni od ich zgłoszenia.
Zapłata należności za tablice rejestracyjne, wobec których Zamawiający zgłosił wykrycie
wad, uszkodzeń lub braków następuje po:
uzupełnieniu przez Wykonawcę brakujących tablic rejestracyjnych,
dostarczeniu tablic bez wad i uszkodzeń.

§5
Wynagrodzenie
1. Wykonawcy za realizację umowy przysługuje wynagrodzenie naliczane wg poniższych
cen jednostkowych brutto:
1)
2)
3)
-

tablice rejestracyjne zwyczajne:
samochodowe (jedno- i dwurzędowe)
- ……..zł/ kpl.
zmniejszone – ……..zł/ kpl.
motocyklowe- ……..zł/ szt.
motorowerowe
- ……..zł/ szt.
indywidualne - ……..zł/ kpl.
zabytkowe – ……..zł/ szt
wtórniki tablic rejestracyjnych zwyczajnych - ……..zł/ szt.
tablice rejestracyjne tymczasowe:
samochodowe (jedno- i dwurzędowe)
-……..zł/ kpl.
zmniejszone – ……..zł/ kpl.
motocyklowe ……..zł/ szt.
motorowerowe
- ……..zł/ .
tablice rejestracyjne profesjonalne:
samochodowe (jedno- i dwurzędowe)
-……..zł/ kpl.

4)
-

motocyklowe- ……..zł/ szt.
motorowerowe
- ……..zł/ szt.
tablice rejestracyjne dla pojazdów zasilanych elektrycznie lub wodorem:
samochodowe (jedno- i dwurzędowe)
-……..zł/ szt.
motocyklowe
- ……..zł/ szt.
motorowerowe
- ……..zł/ szt.

2. Ogólna wartość umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, nie może przekroczyć kwoty brutto
…… zł, w tym kwota netto ……… zł i podatek VAT wg stawki ……. % w kwocie
………… zł.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia podanych w ust.1 ilości, w
ramach ogólnej wartości umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmiana ilości
zamawianych dostaw nie powoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawnofinansowych i nie będzie stanowiła zmiany umowy.
4. Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły z badań niepełnych, o których mowa w § 3
ust. 5 umowy.
5. Do obliczenia wartości brutto faktury (kwoty do zapłaty) należy przyjąć ceny jednostkowe
brutto w wysokości określonej w ust. 1.
6. Należność za dostarczony przedmiot umowy zostanie opłacona przez Zamawiającego przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………., w terminie do 30 dni od daty wystawienia
faktury VAT. W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury,
Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
7. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać dane:
Nabywca: Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 966-211-72-20.
Odbiorca: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
8. Miasto Białystok jest podatnikiem podatku VAT.
9. Wykonawca oświadcza, iż wskazany do realizacji płatności rachunek bankowy jest
rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności
gospodarczej, dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek
VAT.
10. Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą
dokonywane na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności.
11. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.
12. 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 2018 r. poz. 2191) 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.
13. Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu
bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.
14. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty realizacji dostaw, w
tym koszty transportu.
15. Za nieterminowe uregulowanie płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
§6
Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że nie posiada wobec Miasta Białystok ani jednostek
organizacyjnych Miasta oraz jego komunalnych osób prawnych wymagalnych i
nieuregulowanych zobowiązań pieniężnych.
2. W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania umowy istnienia zaległości wobec
podmiotów wskazanych w ust. 1, Zamawiający wstrzyma płatność nieuregulowanej do
tego czasu części wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, do czasu pełnej spłaty przez
Wykonawcę jego zobowiązań.
3. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom…………………………….
za działanie których bierze pełną odpowiedzialność, następujący zakres prac: ……..
…..…………………………………………
4.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania ewentualnych
podwykonawców, co oznacza, że Wykonawca nie może powołać się na jakiekolwiek
okoliczności wynikające z faktu podzielenia części prac, dla usprawiedliwienia się z
niewykonania postanowień niniejszej umowy.
§7
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie
1 roku od daty odbioru przedmiotu umowy.
2. Data zakończenia czynności odbioru przedmiotu umowy jest datą rozpoczęcia okresu
rękojmi dla prac objętych umową.
3. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego
wykonania przedmiotu umowy albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub
zaniedbania Wykonawcy.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym
w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przedmiotu umowy przed upływem tego terminu.
5. O zauważonych wadach w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę
niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiającego do usunięcia wad Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich
usunięcia osobie trzeciej, a koszt usunięcia wad w całości pokryje Wykonawca.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 5 ust. 2, gdy Zamawiający odstąpi od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca
odstąpi od umowy z własnej winy lub woli;
2) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę poszczególnych
dostaw, w wysokości 0,5% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 2 umowy;
3) w przypadku niedotrzymania terminów realizacji poszczególnych dostaw w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy, za każdy dzień
opóźnienia;
4) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rękojmi w wysokości 0,2% wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od
dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokrywają szkody poniesionej przez
Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach
ogólnych.

3. Naliczone przez Zamawiającego kary będą potrącane z faktur wystawianych przez
Wykonawcę, a w przypadku braku takich faktur, Wykonawca zostanie wezwany notą
obciążeniową do wpłacenia naliczonej kary umownej na wskazane przez Zamawiającego
konto bankowe.
§ 9.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje
prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne.
2)
suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w §
8 ust. 1 przekroczyła kwotę 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod
rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia.
3. W razie wystąpienia 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
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy
w przypadku zmiany:
1) stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia
publicznego, wynikającego z zawartej umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze
stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30
dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie
ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną
waloryzacji.
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia
publicznego, wynikającego z zawartej umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze
stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30
dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie
ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną
waloryzacji.
3. W razie zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, przez pojęcie "odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia

publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników
biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany,
części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki
godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku
osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.
4. W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 3, przez pojęcie "odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia
publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej
wykonawcę zamówienia publicznego 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 wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia
w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych
osób.
5. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, jest złożenie uzasadnionego wniosku
przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do
dokonania takiej zmiany.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

§ 11
Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy są pracownicy Departamentu
Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Białymstoku :
1) Grażyna Kozaczuk , tel. 85 869 6898,
2) Ewa Popławska, tel. 85 869 6897.
Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest ………………………….…,
tel. nr …………………………..
Zmiana osób oraz danych kontaktowych wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga niezwłocznego
poinformowania drugiej strony umowy, bez konieczności zawarcia aneksu.
Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienie za pomocą innych podmiotów
(w tym podwykonawców), na których zasoby powoływał się w ofercie: nazwa podmiotu
trzeciego: …………….…. w zakresie: ……………. w formie:……………………
Wykonawca może dokonywać zmiany innego podmiotu, o którym mowa w ust. 4,
jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy pomiot. Nowy podmiot
musi spełniać warunki określone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy.
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana podmiotu, o którym mowa w ust. 5
wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

§ 12
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony zobowiązują się
rozwiązywać polubownie. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd
powszechny w Białymstoku.
3.
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 2019 r. poz.
1429 j.t.)
§ 13

Zachowanie tajemnicy i bezpieczeństwo danych osobowych.
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 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.L2016,119, str. 1,
sprost. Dz. Urz. UE.L 2018, 127, str. 2) 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.

§ 14
1. Strony postanawiają, że w razie jakichkolwiek sporów wynikłych w trakcie realizacji
niniejszej umowy lub spraw z nią związanych, będą zgodnie współdziałać w celu ich
ugodowego rozstrzygnięcia.
2. W przypadku nie osiągnięcia ugody w ciągu 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

