UMOWA Nr ZO/…./…../2021
zawarta w dniu ……11.2021 r. w Szczecinie pomiędzy:
Spółką Wodną ,,Międzyodrze” w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin,
wpisaną do systemu informacyjnego gospodarowania wodami Regionu Wodnego Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego pod numerem 64, NIP 852-000-21-85, REGON 810550009, którą
reprezentują:
1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………..
zwaną dalej Zamawiającym,
a
firmą ………………………………………….., z siedzibą przy ul. …………………………,
NIP……………………, REGON: …………………
którą reprezentują:
1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………..
zwaną dalej Wykonawcą,
zwanymi wspólnie dalej Stronami, lub pojedynczo - Stroną.
Podstawą zawarcia umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania
ofertowego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
Cywilny, zgodnie z rozdz. 5 § 13 ust. 1 pkt. 1) „Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin
i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych”
stanowiących załącznik nr 1
do
Zarządzenia nr 657/20 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28.12.2020 r. a takŜe zgodnie z zapisami Instrukcji w sprawie zasad udzielania zamówień oraz
Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej w Spółce Wodnej „Międzyodrze” w Szczecinie i protokół
z tego postępowania..
W wyniku wyboru oferty Wykonawcy Strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. „Przebudowa
układu odprowadzania oczyszczonych ścieków z osadnika w zbiorniku procesowym
(reaktorze)” realizowany w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa biologicznej
oczyszczalni ścieków i kanalizacji ściekowej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski
w Szczecinie”.
2. Zakres umowy obejmuje w szczególności:
1/ Roboty demontaŜowe w osadniku w zbiorniku reaktora:
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a/ obniŜenie zwierciadła wody w osadniku przy pomocy agregatu pompowego:
b/ demontaŜ koryta odpływowego z blachy stalowej nierdzewnej gr 2 mm o wym. w przekroju
400 x 400 x 430 mm (ścianka pionowa x dno x ścianka z przelewem pilastym) i odłoŜenie
do ponownego wykorzystania - 1 kpl.;
c/ demontaŜ podpór koryta - 32 kpl
2/ Roboty konstrukcyjno-montaŜowe w osadniku w zbiorniku reaktora:
a/ montaŜ króćca kołnierzowego odpływu serwisowego DN 250 na kanale pionowym odpływu
z koryta 1 m poniżej górnej krawędzi odpływu. Montaż przy pomocy spawania;
b/ montaŜ zasuwy nożowej DN 250 na króćcu kołnierzowym odpływu serwisowego;
c/ zabezpieczenie otworów po kotwach mocujących zdemontowane podpory koryta
odpływowego w Ŝelbetowej ścianie osadnika, oczyszczenie i zaklejenie otworów masą
Ŝywiczną iniekcyjną z aprobatami dla wklejania prętów;
d/ Dostawa nowych podpór koryta w wykonaniu z profilu 60 x 60mm z blachy nierdzewnej
gr. min. 3 mm, H ≥ 400 mm L ≥800 mm, ze stęŜeniem mocowanym pod kątem 45o, w ilości
min. - 26 kpl.
Konstrukcja wsporcza odporna na obciąŜenie korytem wypełnionym wodą oraz na działanie
siły wyporu pustego koryta.
e/ Wykonanie nowych otworów
f/ montaŜ podpór koryta do Ŝelbetowej ściany osadnika w sposób
wypoziomowanie koryta ze spadkiem w stronę odpływu - min 26 kpl

umoŜliwiający

-

wytrasowanie miejsc montaŜu podpór i wykonanie nowych otworów montaŜowych
w Ŝelbetowej ściany osadnika po min 2 otwory na 1 podporę - min 52 szt.

-

montaŜ podpór koryta do Ŝelbetowej ściany osadnika na systemową masą Ŝywiczną
iniekcyjną z aprobatami dla wklejania prętów do pracy pod wodą w atmosferze korozyjnej
- min 26 kpl;

g/ zaspawania otworów po starych podporach w dnie koryta,
h/ montaŜ koryta odpływowego w osadniku na nowych podporach i jego wypoziomowanie
ze spadkiem w stronę odpływu;
3/ Uruchomienie odpływu ścieków z osadnika
a/ napełnienie koryta, sprawdzenia odpływu oczyszczonych ścieków przez przelew z koryta
i zamontowany odpływ serwisowy, korekty spadku koryta.
4/ Uruchomienie i rozruch odpływu
a/ Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, uzupełnienie dokumentacji Zamawiającego.
b/ szkolenie personelu Zamawiającego w ilości do 8 osób w obsłudze odpływu serwisowego.
4.
Pozostałe prace
NiezaleŜnie od zakresu opisanego powyŜej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania we własnym
zakresie i na własny koszt między innymi:
a/
organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z Zamawiającym, łącznie
z oznakowaniem,
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b/

zorganizowania placu budowy i zaplecza socjalnego wraz z przywróceniem terenu do stanu
pierwotnego po zakończeniu Robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy,

c/

przeprowadzenia szkolenia swoich pracowników w zakresie BHP i p.poŜ. na stanowisku pracy
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na terenie oczyszczalni „Ostrów Grabowski”
wg. wymagań Zamawiającego,

d/

prowadzenia prac sprzętem posiadającym aktualne badania techniczne oraz uŜywania sprawnych
narzędzi,

e/

uzyskania i przedłoŜenia Zamawiającemu niezbędnych certyfikatów,
technicznych itp. na wbudowywane materiały (w języku polskim),

f/

prowadzenia gospodarki odpadami i postępowania z odpadami zgodnie z ustawą o odpadach,

g/

opracowania i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, z załączonymi m.in.:

atestów,

aprobat

i. protokołami z prób, sprawdzeń i pomiarów:
ii. protokołami odbioru technicznego przez uŜytkownika,
iii. modyfikacjami i uzupełnieniami w dokumentacji powykonawczej oczyszczalni ścieków
będącej w posiadaniu Zamawiającego, w zakresie wynikającym z zakresu wykonanych Robót,
w tym m.in. rysunków konstrukcyjnych wykonanego przedmiotu Zamówienia.
5.

Forma dokumentacji powykonawczej
Dokumentacja powykonawcza winna być przekazana w dwóch egzemplarzach w wydruku
i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na nośnikach CD lub DVD. Dane powinny być
zapisane w formach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, Autocad,
przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak dla projektu
budowlano-wykonawczego, tj.
- pliki tekstowe- doc, rtf, txt;
- rysunki techniczne- dwg, dxf;
- obrazy- bmp, JPG (w rozdzielczości 400-600 dpi).
PowyŜsze pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem i winny być przekazane wraz
z prawami autorskimi do powielania i modyfikacji do celów związanych z eksploatacją oraz
przyszłą przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków.
6. Dokumenty w których określono zakres Zamówienia
Zakres zamówienia został określony w:
a/ Niniejszym Opisie przedmiotu Zamówienia.
b/ Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWORB)
stanowiących:
Lp. Numer
Nazwa Specyfikacji
Wymagania ogólne
1. ST – 00
2. SST – 01 Roboty rozbiórkowe
3. SST – 02 Roboty w zakresie naprawy i zabezpieczenia betonu
4. SST – 03 Roboty w zakresie konstrukcji stalowych
gdzie:
ST
- oznacza Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,
SST - oznacza Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.
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c/ Wyciągu z dokumentacji projektowej:
Rysunki z dokumentacji powykonawczej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
„Ostrów Grabowski”.
d/ Do robót zastosowanie mają takŜe „Ogólne warunki projektowania sieci, urządzeń i obiektów
Spółki Wodnej „Międzyodrze”.
Harmonogram realizacji Robót, podział Robót na odcinki
1/. Po podpisaniu Umowy i przed przystąpieniem do realizacji robót Zamawiający przekaŜe
Wykonawcy posiadaną dokumentację koryta, w tym 1 egz. STWORB.
W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy Wykonawca robót, w porozumieniu
z Zamawiającym, określi harmonogram czasowy realizacji robót.
Jako minimum w harmonogramie naleŜy podać następujące terminy:
1/ rozpoczęcie robót na placu budowy,
2/ zakończenie prac rozbiórkowych,
3/ zakończenie prac konstrukcyjno-montaŜowych,
4/ uruchomienie przebudowanego układu odprowadzania oczyszczonych ścieków z osadnika
w zbiorniku procesowym,
5/ przekazanie zmodernizowanego odprowadzania oczyszczonych ścieków z osadnika w zbiorniku
procesowym do eksploatacji, podpisanie protokołu odbioru końcowego Robót.
2/. Elementy metalowe pochodzące z rozbiórek nie przeznaczone do ponownego wykorzystania
naleŜy przekazać Zamawiającemu w uzgodnione miejsce na terenie oczyszczalni ścieków.
3/. Gruz i pozostałe materiały pochodzące z rozbiórek naleŜy przekazać do unieszkodliwienia lub
zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.

Przedmiot umowy Wykonawca wykona na podstawie:
a) Wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 03.11.2020 r.
b) Ogólnych warunków projektowania sieci, urządzeń i obiektów Spółki Wodnej „Międzyodrze”
dostępnych na stronie internetowej www.miedzyodrze.pl:

4. Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz do
wykonania we własnym zakresie między innymi:
-

organizacji ruchu na czas budowy,

-

zorganizowania placu budowy i zaplecza socjalnego wraz z przywróceniem terenu do stanu
pierwotnego oraz zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy,

-

przeprowadzenia szkolenia pracowników w zakresie BHP i p.poŜ. na stanowisku pracy zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

-

prowadzenia prac sprzętem posiadającym aktualne badania techniczne oraz uŜywania sprawnych
narzędzi,

-

uzyskania i przedłoŜenia Zamawiającemu niezbędnych certyfikatów, atestów, aprobat
technicznych, itp. na wbudowywane materiały i urządzenia (w języku polskim),

-

prowadzenia gospodarki odpadami i postępowaniu z odpadami zgodnie z ustawą o odpadach,
§2
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1.
2.
3.
4.

Przedstawicielem Wykonawcy będzie:
…………….…………………………………………
Przedstawicielem Zamawiającego będzie: …………….…………………………………………
Nadzór inwestorski sprawować będzie
…………….…………………………………………,
posiadający uprawnienia budowlane
…………….…………………………………………
Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu Zamawiającego.

§3
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1, zgodnie
z dokumentacją Zamawiającego, postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz
zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami poczynionych uzgodnień.
§4
Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z dokumentacją Zamawiającego oraz postanowieniami umowy
i nie wnosi do nich uwag oraz uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
§5
1.

Wykonawca moŜe wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.

2.

Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga akceptacji Zamawiającego przed jej zawarciem
wyraŜonej na piśmie pod rygorem niewaŜności.

3.

Zamawiający nie wyraŜa zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym
podwykonawcą.

4.

Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy i Zamawiającego
z tytułu zawarcia umowy, będzie potrącone z faktury Wykonawcy i zatrzymane na koncie
Zamawiającego do czasu wypłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia naleŜnego podwykonawcy.

5.

Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez podwykonawcę otrzymania
wynagrodzenia zgodnie z umową, przekazanego Zamawiającemu w formie jego oświadczenia.

6.

NiezaleŜnie od uprawnień opisanych powyŜej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania
zapłaty wynagrodzenia naleŜnego podwykonawcy bezpośrednio na jego rachunek, na co
Wykonawca wyraŜa zgodę.

7.

Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności i wymagają zgody Zamawiającego,

8.

Wykonawca zobowiązany jest na Ŝądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji
dotyczących podwykonawców,

9.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy
pomocy podwykonawców, jak za działania własne.
§6

JeŜeli Wykonawca nie przewiduje udziału podwykonawców zobowiązuje się wykonać siłami własnymi
i z własnych materiałów cały zakres rzeczowy robót za wyjątkiem dostaw i robót objętych dostawą
inwestorską.
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§7
1.

Zamawiający zobowiązuje się:
1) przekazać Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy,
2) przekazać Wykonawcy dokumentację niezbędną do realizacji przedmiotu Umowy.
3) dokonać odbioru wykonanych prac,
4) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace,

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania z odpadami
budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

3.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
obowiązującymi normami państwowymi i branŜowymi, obowiązującymi przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dz.U. 2021
poz. 779) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. 2021 poz. 888) oraz z wymaganiami Zamawiającego i ofertą, która stanowi integralną część
umowy.
§8

1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1, w terminie, z naleŜytą
starannością oraz zgodnie z postanowieniami umowy.

2.

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do:
1/

zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy zgodnie z przepisami p.poŜ. i bhp;

2/

oznakowania terenu poprzez umieszczenie wymaganych tablic informacyjnych
i ostrzegawczych oraz zabezpieczenia miejsca prowadzenia Robót zgodnie z przepisami BHP;

3/

prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach;

4/

uzgadniania harmonogramu realizacji robót na bieŜąco z przedstawicielem Zamawiającemu;

5/

prowadzenia prac sprzętem posiadającym aktualne badania techniczne oraz uŜywania
sprawnych narzędzi,

6/

wykonania i przedłoŜenia Zamawiającemu niezbędnych certyfikatów, atestów, aprobat
technicznych itp. na wbudowywane materiały (w języku polskim),

7/

realizowania robót w kolejności i terminach wynikających z bieŜących uzgodnień,

8/

zawiadamiania Zamawiającego o wadach dokumentacji przedmiotu umowy i o wadach
jakościowych materiałów,

9/

przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego
wykonania,

10/ niezwłocznego usunięcia ujawnionych usterek,
11/ wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z opisem
przedmiotu niniejszej umowy.
§9
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1. Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2021 r. Za termin
zakończenia robót uwaŜa się termin podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag
Zamawiającego.
2. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji – 24 miesiące od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego robót - na wykonane roboty i na zastosowane materiały, niezaleŜnie
od gwarancji producenta.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt kaŜdą wadę roboty
będącej przedmiotem umowy. Termin usunięcia wady w kaŜdym przypadku zostanie wyznaczony
przez Zamawiającego.
4. Czas na usunięcie wad i usterek w okresie gwarancji – nie dłuŜszy niŜ 7 dni od momentu
powiadomienia - dotyczy istotnych usterek warunkujących prawidłowe funkcjonowanie
przepompowni ścieków. Dla usterek nie warunkujących prawidłowego funkcjonowania systemu
odprowadzania ścieków Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie realny
i ekonomicznie uzasadniony na ich usunięcie.
5. Wady będą stwierdzane i klasyfikowane protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie
i miejscu oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem
oględzin.
6. Wykonawca, niezaleŜnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Okres rękojmi
wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
7. Upływ okresów gwarancji i rękojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady, jeŜeli
wykonawca zawiadomił o nich Zamawiającego przed upływem tych okresów.
§ 10
1.

Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy w wysokości brutto ……………. zł,
(słownie złotych: ……………………………………………………………………., 00/100)
w tym podatek VAT: …………………
(słownie złotych: ……………………….., 00/100)
Wysokość wynagrodzenia netto …………………… zł
(słownie złotych: ……………………………………………………………………, 00/100)

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy za wyjątkiem kosztów zakupu materiałów stanowiących dostawę inwestorską
zgodnie z zapisami w § 1 pkt 2, ust. 1/ niniejszej Umowy.
§ 11

1.

Podstawą zapłaty wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §10 ust. 1 będzie jedna faktura
końcowa wystawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu. Do faktury Wykonawca obowiązany jest
dołączyć oświadczenia podwykonawców o braku wymagalnych i nie wymagalnych naleŜności
wobec Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu niniejszej umowy.

2.

Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót bez wad,
usterek i uwag Zamawiającego.
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3.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę robót podwykonawców, załącznikiem do faktury,
będą oświadczenia podwykonawców o braku wymagalnych zobowiązań wynikających z umów.

4.

Termin płatności faktury wynosi 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

5.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy
nr ………………………………….…………….. (Bank …………………………………………)

6.

Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7.

Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności faktury – w całości lub w części –
w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających
z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
§ 12

1.

Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o kaŜdej zmianie
swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu.

3.

Zamawiający nie wyraŜa zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§ 13

Wykonawca, najpóźniej do dnia podpisania umowy, zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu polisę
ubezpieczeniową z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu
zamówienia. Suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie moŜe
być niŜsza niŜ 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
§ 14
Kary umowne
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:
a) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie pierwszych 15 dni kalendarzowych
opóźnienia, liczone za kaŜdy dzień zwłoki,
b) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie kolejnych 15 dni kalendarzowych
opóźnienia, liczone za kaŜdy dzień zwłoki,
c) 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy następny dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji,
rękojmi za wady w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy
za kaŜdy dzień zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
4) za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
2. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
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3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za kaŜdy rozpoczęty dzień
opóźnienia, staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
2) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w kaŜdym z tych dni.
4. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiającego
w protokóle końcowym odbioru robót lub w okresie rękojmi, gwarancji za wady, Wykonawca
wyraŜa zgodę na usunięcie wad lub usterek na koszt Wykonawcy.
§ 15
Poufność przekazywanej informacji
a. Wykonawca zachowa w tajemnicy wszelkie Informacje Poufne Zamawiającego, w szczególności
podejmie w stosunku do nich takie same środki ostroŜności oraz takie same środki zabezpieczające,
jak te stosowane przez Zamawiającego w stosunku do jej własnych Informacji Poufnych,
i w stosunku do których Zamawiający gwarantuje, Ŝe zapewniają one odpowiednią ochronę
przeciwko nieupowaŜnionemu ujawnieniu, kopiowaniu lub wykorzystaniu.
b. Dla celów niniejszej umowy „Informacjami poufnymi” są: wszelkie informacje lub dane dotyczące
działalności Zamawiającego, w szczególności loginy, hasła dostępu, bazy danych, informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe, prawne lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, a takŜe informacje uzyskane w wyniku analizy lub przetworzenia
dostarczonych informacji, niezaleŜnie od sposobu ich ujawnienia Wykonawcy lub osobie trzeciej
będącej wykonawcą lub działającej w imieniu Wykonawcy (w tym na piśmie, ustnie lub przy
wykorzystaniu jakichkolwiek innych środków przez Zamawiającego), zarówno przed jak i po dacie
zawarcia niniejszej umowy, jednakŜe z wyłączeniem informacji albo danych:
i/

które są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia niniejszej
umowy przez Zamawiającego,

ii/

które były w jej posiadaniu lub były jej znane przed uzyskaniem od Zamawiającego,

iii/ które Wykonawca uzyskał ze źródła innego niŜ Zamawiający lub jej kontrahent bez naruszenia
przez Wykonawcę ani przez to źródło Ŝadnego zobowiązania do zachowania poufności,
iv/ które zostaną ujawnione po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego lub bez
takiej zgody, po okresie pięciu lat od daty ustania obowiązywania niniejszej Umowy.
c. Ujawnianie Informacji Poufnych ograniczone będzie do tych pracowników, członków władz lub
podwykonawców Wykonawcy, którym wiedza taka jest niezbędna dla realizacji postanowień
niniejszej umowy, pod warunkiem, Ŝe w kaŜdym takim przypadku Wykonawca zapewni,
Ŝe postanowienia niniejszej umowy będą przestrzegane przez te osoby. Kopie lub reprodukcje
dokumentów lub nośników danych otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego nie będą
wykonywane, a wszelkie wykonane kopie będą własnością Zamawiającego. Wszelkie Informacje
Poufne oraz ich kopie zostaną zwrócone Zamawiającemu niezwłocznie od otrzymania od niej
pisemnego Ŝądania.
d. Wykonawca nie przekaŜe Informacji Poufnych, ani w całości ani w części, Ŝadnej osobie trzeciej.
e. Wykonawca wykorzystywać będzie Informacje Poufne wyłącznie dla realizacji postanowień
niniejszej umowy.
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f. Wykonawca nie wykorzysta Informacji Poufnych komercyjnie ani Ŝadnej ich części bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego.
g. Wykonawca upowaŜniony będzie do ujawnienia Informacji Poufnych, jeŜeli obowiązek taki będzie
wynikać z przepisów prawa, z zastrzeŜeniem, Ŝe w zakresie, w jakim to będzie moŜliwe, zawiadomi
o tym Zamawiającego, co najmniej dwa dni robocze przed takim ujawnieniem.
h. Zamawiający nie gwarantuje, Ŝe Informacje Poufne będą miały zastosowanie lub będą odpowiednie
dla realizacji postanowień niniejszej umowy.
§ 16
Prawa autorskie
1.

W ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie Wykonawca przenosi
na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do wykonanych utworów oraz wszystkich
sporządzonych egzemplarzy (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na następujących
polach eksploatacji:
a)

w zakresie uŜywania, w tym w celu przeprowadzenia postępowania ws udzielenia zamówienia
na budowę konstrukcji stanowiącej przedmiot opracowania;

b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu;
c)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;

d) dokonywania w sporządzonym opracowaniu zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb
Zamawiającego (zezwolenie Zamawiającemu na wykonywanie praw zaleŜnych);
e)

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

f)

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niŜ określony powyŜej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takŜe
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby kaŜdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2.

W ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej Umowie Wykonawca upowaŜnia Zamawiającego
do wykonywania jego autorskich praw osobistych.

3.

W ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiającego własność nośników na których Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu przedmiot
umowy.
§ 17
RODO

W przypadku gdy w celach wykonania postanowień §1 Umowy konieczne będzie przetwarzanie danych
osobowych, Wykonawca jest zobowiązany do ich przetwarzania zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, w tym 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
(Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) oraz ustawy o z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
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Szczegółowe zasady przetwarzanie i ochrony danych osobowych Wykonawcy określono w Klauzuli
RODO stanowiącej załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego stanowiącego .
§ 18
1

Integralną część umowy stanowi oferta cenowa Wykonawcy, treść zapytania ofertowego,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacja Zamawiającego, Ogólne
warunki projektowania sieci, urządzeń i obiektów Spółki Wodnej „Międzyodrze” oraz Zasady
postępowania pracowników firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze”.

2

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaŜności.

§ 19
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego sąd
powszechny w Szczecinie.
3. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………………..……………

………………..…………………………
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