Załącznik nr 7 do SIWZ
UMOWA Nr DGE-I.272. … .2020
zawarta w dniu ………..…………… 2020 r. w Białymstoku między Miastem
Białystok reprezentowanym przez:
Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku ……………………….…………….
………………………………...………
15-950 Białystok ul. Słonimska 1
NIP 9662117220 REGON 050658640
zwanym dalej „Zamawiającym”
a:
.
…………………………………………………………………………………………………
…………..……….…………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………….
……….
NIP…………………………………. REGON
………………………………………………………………………...………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty
Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest cyfryzacja analogowych materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. operatów
technicznych dla obszaru 14 obrębów
m. Białegostoku rozumiana jako przetworzenie do postaci cyfrowej
dokumentacji źródłowej wchodzących w skład operatów technicznych,
umieszczenie na tych dokumentach identyfikatora zgodnego z
rozporządzeniem PZGiK, opisanie ww. dokumentów metadanymi, oraz
zgromadzenie ich w repozytorium o strukturze wskazanej przez
Zamawiającego.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac, o których mowa w § 1
na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką
geodezyjną oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, w tym
powstałymi w trakcie wykonywania zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do
umowy - Warunki techniczne.
§3
Terminy wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy: do 20
listopada 2020 r.
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§4
1. Odbiór przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na podstawie protokołu
odbioru podpisanego przez Strony.
2. Poszczególne partie dokumentów do skanowania będą przekazywane
przez Zamawiającego, przedstawicielowi Wykonawcy lub
upoważnionemu pracownikowi Wykonawcy. Każdorazowe przekazanie
partii dokumentów do skanowania zostanie potwierdzone Protokołem
przekazania. Protokół przekazania musi zostać podpisany przez
Zleceniodawcę, który przygotowuje dokumentację oraz przedstawiciela
Wykonawcy lub upoważnionego pracownika Wykonawcy, któremu
zostanie przekazana dana partia materiałów. Dopuszcza się możliwość
przekazania przedstawicielowi Wykonawcy lub upoważnionemu
pracownikowi Wykonawcy, kolejnej partii dokumentów do skanowania,
przed zwrotem dokumentów z partii poprzedniej, na zasadach opisanych
w Warunkach technicznych.
3. Zakończenie prac związanych ze skanowaniem danej partii dokumentów
oraz zwrot pobranych przez Wykonawcę materiałów do siedziby
Zamawiającego, muszą nastąpić
w terminie 15 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy partii
dokumentów
na podstawie Protokołu przekazania.
4. W dniu przekazania przez Wykonawcę prac do kontroli, fakt ten zostanie
odnotowany
w Protokole przekazania, jednakże nie stanowi on potwierdzenia
prawidłowego wykonania prac pod względem ilościowym i jakościowym.
Stanowi on jedynie potwierdzenie terminu, w którym Wykonawca
przekazał materiały do kontroli.
5. O wyniku kontroli pod względem ilościowym oraz jakościowym prac,
wykonanych
dla danej partii materiałów, Zleceniodawca poinformuje upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy w formie mailowej.
6. W razie stwierdzenia braków w zwracanych Zamawiającemu
dokumentach, niekompletności przekazanych danych, stwierdzenia wad
lub niewykonania wszystkich czynności określonych w Warunkach
technicznych, niezbędnych do uzyskania pozytywnego wyniku kontroli
danej partii materiałów, w tym także nieuwzględnienie wcześniejszych
uwag i zastrzeżeń do wykonanych prac, Zleceniodawca informuje
Przedstawiciela Wykonawcy mailowo o zaistniałej sytuacji wraz z
określeniem braków lub zakresu wad
i dokumentów, których dana wada dotyczy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia braków i wad
ujawnionych
w trakcie weryfikacji danej partii dokumentów, w czasie nie dłuższym niż
5 dni roboczych od daty przekazania informacji, o której mowa w ust. 6.
Zgłoszenie ponownego zakończenia prac dla danej partii zeskanowanych
dokumentów, odbywa się analogicznie
do zasad, określonych w ustępach powyżej.
8. Pozytywny wynik kontroli dla danej partii dokumentów, potwierdzony
zostanie w formie „Protokołu kontroli”, podpisanego przez
Zamawiającego.
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9. W sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, które
powodować mogą utrudnienia w niezakłóconej i płynnej realizacji
przedmiotu zamówienia, Wykonawca
lub przedstawiciel Wykonawcy przekaże Zamawiającemu stosowną
informację w formie pisemnej.
10. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy oraz
przedłożenia
do kontroli wyników prac dla wszystkich dokumentów, przekazanych
Wykonawcy
w ramach Umowy.
11. Zamawiający może rozwiązać Umowę w całości ze skutkiem
natychmiastowym
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków umownych, pod
warunkiem wcześniejszego pisemnego, bezskutecznego wezwania
Wykonawcy do zaprzestania lub usunięcia skutków naruszeń w
wyznaczonym, nie krótszym niż 7 dni, terminie.
§5
1.
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1
umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą
wynagrodzenie brutto w wysokości …………………... zł (słownie:
……………………………………………………………………....…), w tym netto
…………………… zł (słownie:
……………………………………………………………..…..), podatek VAT w
wysokości …… %,
tj. ……………. zł (słownie: …………………………………....).
2.
Powyższe wynagrodzenie gwarantuje pełne wykonanie
zakresu rzeczowego opisującego funkcje przewidziane instrukcjami
technicznymi oraz obowiązującym w tym względzie ustawodawstwem.
3.
Podstawę zafakturowania przez Wykonawcę wykonanej,
zgodnie z zamówieniem, usługi stanowić będzie protokół odbioru.
4.
Wykonawca wystawi fakturę po zrealizowaniu całego
zakresu zamówienia.
5.
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne
przelewem na jego rachunek w Banku
………………………………………………, w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT za prawidłowo
wykonaną usługę.
6.
Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 5 rachunek
bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy, służącym do
celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank
prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT.
7.
Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury
wystawione przez Wykonawcę będą dokonywane na wskazany w ust. 5
rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
8.
Miasto Białystok, 15-950 Białystok, ul. Słonimska
1, NIP 9662117220, REGON 050658640 jest czynnym podatnikiem
podatku VAT.
9.
Wystawiane faktury powinny zawierać następujące dane:
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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
10. W przypadku zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci
Wykonawcy odsetki ustawowe. Za termin realizacji faktury uznaje się
dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie
przelewu na rachunek Wykonawcy.
11. 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 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.
§6
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia prac określonego
w § 3 niniejszej umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego,
za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości
1 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki, liczony od
dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3) w przypadku zmiany osoby, o której mowa § 8 ust. 2 umowy, bez
zgody Zamawiającego, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto,
określonego w § 5 ust. 1 umowy,
4) za brak udziału osób wskazanych w § 8 ust. 2 w realizacji zamówienia
- 2% ogólnej wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, w
każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia, z wyjątkiem
zdarzeń losowych,
5) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca oraz w przypadku odstąpienia
przez Wykonawcę
od umowy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,
6) za niespełnienie wymogów bezpieczeństwa, o których mowa w § 11
ust. 13-17 umowy w wysokości 10 000 zł za pierwszy każdy
przypadek niespełnienia wymogów,
7) za brak udziału innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca
powoływał się
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień
publicznych,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu), w
realizacji zamówienia - w wysokości 1 % ogólnej wartości umowy
określonej w § 5 ust. 1 umowy.
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2.

Drugie wystąpienie niespełnienia wymogów bezpieczeństwa, o
których mowa w ust. 1
pkt 5 daje prawo Zamawiającemu do odstąpienia od umowy z przyczyn,
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, wraz z naliczeniem kary,
o której mowa w ust. 1 pkt 4.
3.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości
10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji
przewidzianej w § 9 ust. 3 umowy.
4.
Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktury zapłaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.
5.
Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda
przewyższy wysokość kar umownych.
§7
Wykonawca rozszerza odpowiedzialność za wady fizyczne przedmiotu
umowy poprzez udzielenie rękojmi na okres ……… lat (zgodnie ze złożoną ofertą)
od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego
protokołem.
§8
1.
Strony wyznaczają swoich przedstawicieli przy realizacji umowy:
1) Zamawiający – Szymon Pawłowski Kierownik Miejskiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
spawlowski@um.bialystok.pl tel. 85/869 6308
2) Wykonawca –
……………………………………………………………………………………………
…………………
2.
Zgodnie ze złożoną ofertą w realizacji zamówienia będą uczestniczyć
osoby posiadające uprawnienia geodezyjne z zakresu 1 i 2 w rozumieniu
ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.), zgodnie ze złożona
ofertą:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………....
3.
Wykonawca może dokonywać zmiany osoby/osób wskazanych w ust.
1, jedynie
za uprzednią zgodą Zamawiającego. Zmiana którejkolwiek z osób w
trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez
Wykonawcę na piśmie. Nowa osoba musi posiadać uprawnienia
stosowne do wykonywanych czynności wymaganych w SIWZ
i nie mniejsze niż przedstawione w ofercie. Zmiana osób, o których
mowa w ust. 1 wymaga sporządzenia aneksu.
4.
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób
wymienionych w ust. 1, jeżeli uzna, że nie wykonują one swoich
obowiązków wynikających z umowy.
5.
Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom, za działanie których
bierze pełną odpowiedzialność, następujący zakres
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prac:............................................................................. firma
………………………………………………………………………………………………
……………………………….……
6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne
działania lub zaniechania.
7.
Wykonawca może:
1) powierzyć realizację części przedmiotu umowy podwykonawcom,
mimo nie wskazania
w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie;
3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;
4) zrezygnować z podwykonawstwa.
8.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w rozdziale V SIWZ, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
9.
Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienie za pomocą
innych podmiotów,
na których zasoby (zdolność techniczna lub zawodowa) powoływał się w
ofercie: nazwa innego podmiotu: …………………….…..… w zakresie:
………………………………………………………..…..…
10. Wykonawca może dokonywać zmiany innych podmiotów, o których
mowa w ust. 8 jedynie
za uprzednia zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy inny podmiot.
Nowy inny podmiot musi spełniać warunki określone w SIWZ w zakresie
jakim Wykonawca polegał
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust.
1 ustawy Pzp. Zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
§9
1.
W przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu
umowy w terminie określonym w § 3 umowy oraz zwłoki w usunięciu
wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie określonym w protokole
odbioru przez Wykonawcę trwającej dłużej niż 14 dni, Zamawiający ma
prawo odstąpić od umowy bez obowiązku przyjmowania wykonanej
pracy i wypłaty wynagrodzenia.
2.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn
określonych w ust. 1 Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia
Wykonawcy karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,
która zostanie zapłacona w terminie 30 dni od daty otrzymania
wezwania i noty obciążeniowej.
3.
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
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bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający
może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
4.
Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji
niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy bądź jej części
przez Wykonawcę. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu
utraconych korzyści z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego
od umowy.
5.
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.
§ 10
Wykonawca nie ma prawa do przelania bez pisemnej zgody
Zamawiającego wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz
osób trzecich.
§ 11
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że powierzone dane oraz
dokumenty objęte
są ochroną zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych
(Dz. U. 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 poz. 164).
2. Usługi objęte przedmiotem Umowy, wymagające przetwarzania danych
osobowych, świadczone będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781)
oraz z zasadami określonymi poniżej.
3. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, w
stosunku
do których jest administratorem, w celu wykonania zobowiązań
wynikających z Umowy,
w zakresie danych osobowych przetwarzanych w państwowym zasobie
geodezyjnym
i kartograficznym dotyczącym miasta Białystok, zarówno w formie
papierowej jak
i cyfrowej.
4. Wykonawca może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w
zakresie i celu wynikającym z niniejszej umowy.
5. Powierzone do przetwarzania dane nie podlegają udostępnieniu osobom
trzecim.
6. Wszelkie odstępstwa od zasady określonej w ust. 5 wymagają pisemnej
zgody Powierzającego.
7. Wykonawca oświadcza, iż:
1) wszelkie dane osobowe, które w trakcie trwania Umowy pozyska w
związku
z realizacją Umowy Wykonawczej będzie wykorzystywał tylko i
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wyłącznie do celów związanych z realizacją Umowy Wykonawczej
oraz niniejszej Umowy,
2) dostęp do danych zawartych w Programie ze strony Wykonawcy będą
mieli wyłącznie pracownicy Wykonawcy,
3) zapoznał się z postanowieniami ustawy o ochronie danych
osobowych i zapewni bezpieczeństwo powierzonych mu danych
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) nie powierzy przetwarzania danych osobowych na podstawie
niniejszej Umowy innemu podmiotowi bez pisemnej zgody
Powierzającego,
5) najpóźniej w momencie zakończenia realizacji postanowień Umowy
Wykonawczej Wykonawca zwróci Powierzającemu wszystkie nośniki z
danymi osobowymi,
a w przypadku sporządzenia dodatkowych kopii, trwale usunie je z
wszelkich nośników, które nie zostały zwrócone Powierzającemu,
6) na każde żądanie Powierzającego udostępni wykaz osób
upoważnionych, których upoważnił do przetwarzania powierzonych
mu danych, zawierający co najmniej imiona, nazwisko i PESEL,
7) przed dopuszczeniem do przetwarzania danych osobowych zapoznał
własnych pracowników, a w szczególności ankieterów, z przepisami
dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności z Ustawą
o Ochronie Danych Osobowych,
8. Wykonawca oświadcza, że w momencie rozpoczęcia przetwarzania
powierzonych
w ramach niniejszej umowy danych w postaci elektronicznej:
1) posiada opracowaną i wdrożoną politykę bezpieczeństwa danych
osobowych
oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do
przetwarzania danych osobowych,
2) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz
kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności wynikające z
u.o.d.o.
9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności na rzecz
Powierzającego
z najwyższą starannością i zachowaniem środków bezpieczeństwa
organizacyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń odpowiednich
do zagrożeń.
10. Za dobór i zastosowanie środków organizacyjnych i technicznych
wykorzystywanych
do zabezpieczenia powierzonych danych odpowiada Wykonawca.
11. Realizacja przedmiotu umowy, wymagająca dostępu do
oprogramowania do prowadzenia PZGiK w Białymstoku, może odbywać
się z wykorzystaniem zdalnych połączeń,
pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:
1) zdalny dostęp realizowany będzie realizowany wyłącznie z siedziby
Wykonawcy
na odpowiednio zabezpieczonym sprzęcie komputerowym
zarządzanym przez Wykonawcę,
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2) dostęp do zdalnego połączenia będą miały tylko i wyłącznie osoby
upoważnione przez Wykonawcę,
3) połączenie jest szyfrowane protokołem SSL lub SSH, w zależności od
rodzaju usługi,
4) zastosowanie co najmniej 128-bitowych kluczy szyfrujących.
12. Wykonawca pod odpowiedzialnością karną oświadcza, że powierzone
mu dokumenty
oraz dane nie opuszczą terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
13. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować przewóz dokumentów w
sposób zapewniający ich bezpieczeństwo. Do transportu
dokumentacji zobowiązuje się wykorzystać samochody transportowe
będące w posiadaniu Wykonawcy oraz kierowców zatrudnionych na
stałe
u Wykonawcy. Samochody wykorzystane do przewozu dokumentów
muszą posiadać zainstalowany i aktywny system nadzoru GPS,
pozwalający nad nadzór nad przebiegiem transportu. Wykonawca
umożliwi Zamawiającemu analizę tras przejazdu samochodów
z powierzonymi dokumentami.
14. Dokumentacja będzie transportowana w specjalistycznych,
plastikowych i zamykanych pojemnikach. Pojemniki zabezpieczą
dokumenty przed zagubieniem, zniszczeniem, zalaniem i skutkami
innych przypadków losowych, a także przed ubocznymi, destrukcyjnymi
skutkami działań ratowniczych.
15. Do transportu krótkodystansowego używane będą specjalne wózki
transportowe,
co pozwoli na bezpieczny transport pomiędzy samochodem i archiwum
Zamawiającego oraz pomiędzy samochodem i pomieszczeniami
Wykonawcy.
16. Wykonawca oświadcza, że posiada system monitoringu video. System
ten monitoruje otoczenie siedziby i wnętrza budynku, w szczególności
pomieszczenia, w których prowadzone są prace związane z digitalizacją
dokumentacji.
17. Proces przetwarzania dokumentacji u Wykonawcy będzie realizowany
zgodnie
ze standardem jakości ISO 9001:2000 (lub nowszym). Wykonawca
oświadcza, że na proces przetwarzania dokumentacji posiada certyfikat
ISO 9001:2000 (lub nowszy).
18. Wykonawca oświadcza, że na żądanie umożliwi Zamawiającemu
przeprowadzenie kontroli zabezpieczeń.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
§ 13
Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji postanowień niniejszej
umowy strony będą poddawać pod rozstrzygnięcie sądów miejscowo
właściwych dla Zamawiającego.
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§ 14
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, z późn. zm.).
§ 15
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. 1 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;
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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. Realizacja umowy będzie wymagać przekazywania danych osobowych
pomiędzy stronami umowy, innych niż dane stron umowy lub dane osób
biorących udział przy realizacji umowy.
5. W wyniku realizacji niniejszej umowy nastąpi powierzenie danych
osobowych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.
6. Realizując obowiązki wynikające z RODO, strony umowy doprecyzują w
drodze operacyjnej na piśmie kwestie dotyczące przetwarzania danych
osobowych, w tym zawrą umowę powierzenia danych osobowych.
7. Realizacja niniejszej umowy, wymagająca przetwarzania danych
osobowych innych niż dane stron umowy lub dane osób biorących udział
przy realizacji umowy, może rozpocząć się nie wcześniej niż, po
podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
§ 16
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na
prawach oryginału, z których jeden otrzymuje Zamawiający, a jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
2. Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia
- Warunki techniczne.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
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