Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Umowa Nr UG.032…...2018 (projekt)
zawarta w dniu ……...2018 w Urzędzie Gminy w Poświętnem pomiędzy Gminą Poświętne ul.
Akacjowa 4 26-315 Poświętne (nr identyfikacyjny NIP 768-17-35-515) zwanym w dalszej treści
umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:
Michała Jana Franasa – Wójta Gminy Poświętne, z jednej strony,
a
……………………………………

prowadzącym

działalność

gospodarczą

pod

nazwą:

………………………………….., (nr identyfikacyjny NIP ………………….), zwanym w dalszej części
umowy Wykonawcą
w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, treści następującej:
§ 1.
Przedmiot umowy
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zagospodarowanie terenu pod
budowę Otwartej Strefy Aktywnej (OSA) w ramach zadania „Budowa wielofunkcyjnej
Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Ponikła” Część 1 – przygotowanie terenu pod
budowę Otwartej Strefy Aktywnej dofinansowanego ze Skarbu Państwa – Ministerstwa Sportu
i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018.

2.

Zakres przedmiotu umowy:
▪

rekultywacja warstwy nośnej tj. odtworzenie darni na terenie (wg projektu zagospodarowania
terenu),

▪

odspojenie warstwy nośnej i usunięcie darni oraz innych zanieczyszczeń typu: kamienie, gruz
i korzenie,

▪

nawiezienie nowego podłoża dla wzrostu nowych traw,

▪

wyprofilowanie wierzchniej warstwy,

▪

obsianie trawą i uwałowanie,

▪

posadzenie krzewów,

▪

przejście z kostki betonowej barwionej.
§ 2.
Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie terenu pod budowę Otwartej Strefy Aktywnej
zgodnie z Zapytaniem ofertowym, Projektem zagospodarowania terenu oraz Przedmiarem robót,
stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
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§ 3.
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Przekazanie Projektu zagospodarowania terenu.
2. Udzielania wszelkich niezbędnych informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
§ 4.
Termin wykonania i warunki realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: do 10.08.2018 r.
2. Odbioru przedmiotu umowy dokona Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru robót
potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy.
§ 5.
Wartość umowy i odbioru
1. Wykonawcy przysługuje za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości
……………… zł netto
…………….. podatek VAT
………………. zł brutto
(słownie: …………………… złotych ………… groszy)
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury/ rachunku wystawionej przez Wykonawcę
po wykonaniu przedmiotu umowy.
3. Podstawą wystawienia faktury/ rachunku jest protokół odbioru robót potwierdzony przez
Zamawiającego, stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
4. Należność za wykonane prace regulowana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy nr
……………………………………………… w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
5. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 6.
Warunki gwarancji
1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji w zakresie posadzonych krzewów i przejścia
z kostki betonowej barwionej.
2.W czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wadliwości
przedmiotu umowy zakresu objętego gwarancją w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
§ 7.
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne (licząc od kwoty
netto):
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a) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca
10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5.
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za
każdy dzień opóźnienia.
c) za zwłokę w usunięciu wad 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień
opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
2. Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy następujące kary umowne (licząc od kwoty
netto):
a)

za

odstąpienie

od

umowy

wskutek

okoliczności,

za

które

odpowiada

Zamawiający

10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5.

§ 8.
Ochrona danych osobowych
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te
dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się:
a. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową,
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które
chronią prawa osób, których dane dotyczą,
b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa
w art. 32 Rozporządzenia,
c. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
d. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które
będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
e. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w
Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub
prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki
zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
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7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dłuższym niż 7 dni
Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego.
Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na
Wykonawcę.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym
przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w
szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w
innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy
Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
§ 9.
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, pod
rygorem nieważności, w formie pisemnego aneksu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Spory między stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy
Sąd dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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