
   

 
UMOWA NA AKTUALIZACJĘ INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNEJ                   Zał. Nr 1 

(wzór) 
 

zawarta w dniu ....................... …… r. w Białych Błotach, pomiędzy:  

 

Portem Lotniczym Bydgoszcz S.A. z siedzibą przy ul. I. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000121056, o kapitale zakładowym 

w kwocie 107 518 404,00 PLN  wpłaconym w całości, NIP 5540309229, REGON  

091230462,reprezentowaną  przez: Tomasza Moraczewskiego –  Prezesa Zarządu, 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

a 

 

Firma: ............................................................................. 

Siedziba: ......................................................................... 

Adres: ............................................................................. 

Kod pocztowy: ................................................................ 

NIP: ................................................................................ 

Organ rejestrowy: ........................................................... 

Pozycja w rejestrze: ....................................................... 

reprezentowanym przez: ................................................ 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

 

o treści następującej: 

 

 

§1 

 

1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać aktualizację 

inwentaryzacji budowlanej (zwaną dalej „inwentaryzacją”) budynku terminala Portu Lotniczego 

Bydgoszcz S.A. usytuowanego przy ulicy Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota (zwanym dalej 

„Terminalem”). Szczegółowy opis przedmiotu zawiera specyfikacja dla Wykonawców stanowiąca 

załącznik do umowy, 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem, wiedzą techniczną, 

uprawnieniami i zasobami, koniecznymi do należytego wykonania zobowiązań objętych niniejszą 

Umową, z uwzględnieniem zawodowego charakteru wykonywanej działalności. 

 



   

3. Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja architektoniczna stanowi załączniki nr 1a, 1b, 1c, 

1d, 1e, 1f, 1g i 1h do niniejszej umowy jako dokumentacja poglądowa. W skład dokumentacji 

poglądowej wchodzą: 

1) rzut kondygnacji PIWNICA – 1a 

2) rzut kondygnacji PARTER – 1b 

3) rzut kondygnacji I PIETRO – 1c 

4) rzut kondygnacji KONDYGNACJA TECHNICZNA + DACH – 1d 

5) rzut kondygnacji WIEŻA TECHNICZNA – 1e 

6) rzut kondygnacji WIEŻA PUNKT ALARMOWY – 1f 

7) rzut kondygnacji WIEŻA PAŻP – 1g 

8) rzut WIEŻA DACH – 1h 

4. Budynek składa się z 4 kondygnacji Terminala, 3 kondygnacji wieży oraz dachu wieży. Całkowita 

powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok 7629,11 m2. Inwentaryzację należy wykonać dla 

wszystkich poziomów i kondygnacji Terminala oraz wieży łącznie z dachem. 

5. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności 

do: 

1) przeprowadzenia wizji lokalnej oraz dokonania pomiarów wszystkich pomieszczeń, ciągów 

komunikacyjnych oraz dachów budynku Terminala. 

2) zweryfikowania wszystkich pomieszczeń budynku Terminala z posiadaną przez 

Zamawiającego dokumentacją, o której mowa w ust. 2 powyżej. Wykonawca winien sporządzić 

inwentaryzację budowlaną z uwzględnieniem przekazanych przez Zamawiającego 

dokumentacji po ich dokładnym zrewidowaniu, 

3) naniesienia lokalizacji wszystkich otworów drzwiowych i okiennych z pomiarami wysokości, 

szerokości oraz wysokości posadowienia, 

4) zaktualizowania inwentaryzacji architektonicznej obiektów trwale lub funkcjonalnie 

powiązanych z zabudową  pomieszczenia, 

5) przekazania Zamawiającemu zaktualizowanej inwentaryzacji architektonicznej (w terminie i 

formie opisanej szczegółowo w dalszej części niniejszej umowy). 

6. Wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji w terminie do 7 dni od podpisania umowy 

harmonogram realizacji prac. Na tej podstawie Zamawiający wraz z Wykonawcą dokonają korekty 

harmonogramu w odniesieniu dla dostępu do pomieszczeń z ograniczeniami czasowymi lub 

dostępowymi. 

7. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy 

technicznej, właściwymi normami i przepisami prawa. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy z 

uwzględnieniem kryterium należytej staranności, odnoszącym się do podmiotu profesjonalnie 

zajmującego się pracami projektowymi. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do stałej współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy i zapewni Zamawiającemu na jego żądanie możliwość wglądu w tworzone elementy 

Przedmiotu Umowy. 



   

10. Odbiór inwentaryzacji przez Zamawiającego odbywa się według następujących zasad: 

1) Wykonawca w terminie do 45 dni od dnia udzielenia zamówienia zgodnie z §3 ust. 2  

przekaże Zamawiającemu inwentaryzację budowlaną w formie elektronicznej formatu DWG 

oraz pisemnie, Zamawiający przeprowadzi w terminie do 7 dni odbiór przekazanej 

dokumentacji. W przypadku braku uwag zamawiający dokona odbioru bezusterkowego.  

Stwierdzenie uwag skutkuje brakiem odbioru. 

2) przedstawiciele Zamawiającego w terminie do 10 dni od przedstawienia projektu 

inwentaryzacji zgłoszą uwagi bądź zaakceptują projekt bez zastrzeżeń. Uwagi lub akceptacja 

zostaną/zostanie zgłoszone/zgłoszona pisemnie na adres e-mailowy Wykonawcy: ………….., 

3) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym dokonają pomiarów kontrolno-sprawdzających 

pomieszczeń na każdej kondygnacji w celach sprawdzających prawidłowe wykonanie 

dokumentacji powykonawczej inwentaryzacji, 

4) akceptowalna szczegółowość inwentaryzacji budowlanej na poziomie dokładności 

każdorazowego pomiaru  liniowego do maksymalnie 0,01m i powierzchniowego do 0,1m 

zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 

5) w przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi 

Zamawiającego i ponownie przedstawić projekt w terminie do 7 dni (liczonych od dnia 

zgłoszenia uwag). Zamawiający ma 10 dni od momentu ponownego przedstawienia projektu na 

powtórne zgłoszenie uwag lub akceptację, 

6) Wykazanie niezgodności po terminie zakończenia realizacji zadania skutkuje brakiem 

odbioru dokumentacji inwentaryzacyjnej ,  

11. Zatwierdzona przez Zamawiającego inwentaryzacja zostanie przekazana Zamawiającemu przez 

Wykonawcę w 2 (dwóch) egzemplarzach w formie drukowanej oraz w 2 (dwóch) egzemplarzach 

(płyty CD/DVD lub PENDRIVE) w formie elektronicznej (w formacie umożliwiającym odczyt – 

PDF/Acrobat Reader oraz w pełni edytowalnym DWG/AutoCAD – wskazana wersja 2010r). 

12. Do potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy niezbędne jest dokonanie protokolarnego odbioru 

przez upoważnionych pracowników Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

13. Protokół odbioru końcowego, o którym mowa w §1 ust. 12 powyżej stanowi podstawę do 

wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

 

§2 

 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z Umowy innemu 

podmiotowi, jak również nie może przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec 

Zamawiającego na osoby trzecie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod 

rygorem nieważności. 

2. Wszelkie dokumenty i dane udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego oraz zebrane lub 

opracowane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej Umowy, pozostaną objęte tajemnicą 

i stanowią własność Zamawiającego. 



   

3. Prawo dysponowania wynikami pracy w postaci Dokumentacji przysługuje tylko Zamawiającemu. 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać wszelkie dokumenty związane z realizacją niniejszej 

Umowy Zamawiającemu. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub uwag do Dokumentacji na każdym 

etapie jej opracowania, Wykonawca zobowiązuje się dokonać na swój koszt stosownych poprawek 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady Przedmiotu Umowy, w tym za wady 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie. 

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Dokumentację opracowaną w ramach 

realizacji Umowy na okres 24 (dwadzieścia cztery) miesięcy liczonych od daty protokolarnego 

odbioru przez Zamawiającego całej wykonanej Dokumentacji będącej Przedmiotem Umowy - bez 

żadnych zastrzeżeń lub uwag. Zamawiający zachowuje jednocześnie wszystkie uprawnienia  z 

tytułu rękojmi za wady, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Wszelkie braki, błędy, nieprawidłowości i inne wady w Dokumentacji opracowanej przez 

Wykonawcę, wykryte przez Zamawiającego, w tym w okresie rękojmi lub gwarancji, Wykonawca 

jest zobowiązany do usuwania na swój koszt bezzwłocznie po ich zgłoszeniu, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego i uzgodnionym z Wykonawcą, przy czym nie dłuższym niż 14 

dni. Ponowne złożenie Dokumentacji po usunięciu wad zostanie potwierdzone protokołem 

zdawczo-odbiorczym. 

8. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej związanej z wadami Dokumentacji 

opracowanej przez Wykonawcę, a także usuwaniem szkód będących ich konsekwencją. 

 

§3 

 

1. W celu prawidłowego wykonania pomiarów i obliczeń, Zamawiający umożliwi Wykonawcy wjazd 

na teren lotniska i zabezpieczy możliwość wykonania badań. 

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy: 

Wykonawca: ……………………… tel. ……………………………….. 

Zamawiający: …………………….. tel. ……………………………….  

2. Rozpoczęcie prac nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości pozytywnej weryfikacji osób 

zgłoszonych do realizacji zadania przez pion bezpieczeństwa, odbyciu stosownych szkoleń i 

wydaniu niezbędnych przepustek dostępowych. 

3. Osoby zgłoszone przez Wykonawcę do realizacji umowy muszą gwarantować rękojmię zachowania 

w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 

sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.). 

4. Spełnienie wymagań Wykonawca potwierdza poprzez przedstawienie następujących dokumentów: 

- kopii dokumentu o powołaniu Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych z załączonym 

jego poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego oraz ważnym zaświadczeniem 

stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla 



   

pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych i ich zastępców oraz osób 

przewidzianych na te stanowiska; 

- kopii aktualnych poświadczeń bezpieczeństwa lub upoważnień wydanych przez kierownika 

jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 

„zastrzeżone” (art. 21 ustawy o ochronie informacji niejawnych z 05 sierpnia 2010 r.); 

             - kserokopie Zaświadczeń stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji                           

niejawnych przeprowadzone przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wejścia i poruszania się na terenie lotniska 

cywilnego użytku publicznego. Nie później niż na 2 (dwa) dni przed rozpoczęciem realizacji 

Przedmiotu Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz osób i sprzętu, przy pomocy 

których będzie wykonywał prace na terenie obiektu. 

6. Wszystkie osoby, za pomocą, których Wykonawca będzie nadzorował realizacją przedmiotu 

niniejszej umowy, przed przystąpieniem do prac zobowiązane są odbyć na koszt Wykonawcy 

szkolenia organizowane na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.  z zakresu: 

1) Ochrony lotnictwa cywilnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w 

zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. 2016.1852 t.j.) oraz 

2) Zasad poruszania się pieszych i pojazdów po płycie Lotniska Bydgoszcz Szwederowo. 

7. O ile zakres prac będzie tego wymagał osoby nadzorujące realizację prac zobowiązane będą do 

uzyskania czasowych uprawnień dostępu do stref zastrzeżonych Portu w celu umożliwienia im 

sprawowania kontroli nad realizacją zamówionych prac. Sposób uzyskiwania uprawnień 

dostępowych na zasadach zgodnych z wymogami i procedurami Portu. W uzasadnionych 

przypadkach możliwym jest ustanowienie wymaganego nadzoru prac w strefach zastrzeżonych 

Portu przez Pion Bezpieczeństwa i Ochrony. Powyższe wymaga uprzednio każdorazowego 

uzgodnienia z Pionem Bezpieczeństwa i Ochrony i co do zasady realizowane będzie na zasadach 

komercyjnych. 

 

§4 

 

1. Strony oświadczają, że w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy może dojść do 

stworzenia przez Wykonawcę, jego pracowników, współpracowników lub podwykonawców 

utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191). Wszelkie utwory stworzone przez Wykonawcę lub ww. podmioty w 

ramach realizacji umowy są dalej zwane łącznie „Produktami Prac”. 

2. W ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego własność oryginalnych egzemplarzy Produktów Prac (wraz z nośnikami informacji) 

oraz autorskie prawa majątkowe do każdego z Produktów Prac, w pełnej i niezmodyfikowanej i bez 

ograniczenia czasowego wersji Produktu Prac, wraz z prawami zależnymi do utworu, na 

następujących polach eksploatacji: 



   

1) wykorzystanie na potrzeby realizacji zadań i czynności powierzonych Portowi Lotniczemu 

Bydgoszcz, 

2) digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci 

komputerowych, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, 

nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika 

cyfrowego, 

3) udostępnianie Produktu Prac innym jednostkom sektora finansów publicznych, a także 

podmiotom takim, jak audytorzy, podmioty prowadzące obsługę prawną i inni profesjonalni 

doradcy Zamawiającego, jeżeli udostępnienie im Produktu Prac jest konieczne do wykonywania 

zadań tych doradców, 

4) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punktach powyżej – 

publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

5) dokonywanie skrótów, cięć, tłumaczeń, modyfikowanie całości oraz pojedynczych 

fragmentów utworów, w tym prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji. 

3. Wykonawca oświadcza, że każdy utwór, który powstanie w celu realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, będzie stanowić dzieło oryginalne, nienaruszające praw osób trzecich, przepisów o 

ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, będzie wolne od jakichkolwiek zapożyczeń oraz że nie 

będą miały miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na 

odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania utworu. 

4. W przypadku wystąpienia przez podmiot trzeci z żądaniem zaprzestania wykorzystywania przez 

Zamawiającego utworu lub żądaniem zapłaty z tego tytułu wynagrodzenia lub odszkodowania, 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązany jest zwolnić 

Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności. 

5. Przejście na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Produktu Prac nastąpi z chwilą ich 

dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę.  

§5 

 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu prawidłowej realizacji niniejszej umowy wyniesie 

……. zł kwoty brutto (słownie: …………..), 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i opłaty związane z realizacją 

umowy, w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich. 

3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie do 30 (trzydzieści) dni od 

dnia przedstawienia prawidłowo wystawionej na Zamawiającego faktury VAT. 

4. Wykonawca wystawia fakturę na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w §1 ust. 12. 

5. Za dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, które mogą 

wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, 

takich jak nazwa firmy, adres, numer konta, numer NIP itp. 



   

 

§6 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 15% maksymalnego wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto, określonego w §5 ust. 1, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% maksymalnego wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto, określonego w §5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia 

w realizacji przedmiotu umowy w terminach, o których mowa w §1 ust. 10 pkt 1. 

3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu umowy 

powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie z innych 

przyczyn niż te, dla których zastrzeżono kary umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

dochodzenia odszkodowań uzupełniających, jeżeli kara nie rekompensowałaby strat 

spowodowanych z winy Wykonawcy. 

4. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 2 powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

wykonania umowy. 

5. Kary umowne potrącane będą z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w przypadku 

niemożności potrącenia, płatne będą w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 

wezwania do zapłaty. Wykonawca wyraża jednocześnie zgodę na potracenie kwot kar umownych 

z należnego mu wynagrodzenia. Celem uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, że 

ewentualne potrącenia zmniejszające kwotę wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy nie 

wpływają na skuteczność przejścia na rzecz Zamawiającego praw autorskich do Produktów Prac, 

o którym mowa w §4 ust. 5 niniejszej umowy. 

6. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym ich suma nie może być większa niż 40% kwoty 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§7 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie 

wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o których mowa w §1 ust. 10 pkt 1 o co najmniej 10 

dni, 

2) innego rodzaju istotnie nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, czyniącego dalsze 

jej realizowanie bezprzedmiotowym, 

2. Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej przysługuje 

Zamawiającemu w terminie do 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o 

zaistnieniu zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia od umowy. Termin jest liczony od 

każdego z naruszeń z osobna, a przypadku, gdy ten sam rodzaj naruszenia jest powielony, od 

powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu ostatniego z naruszeń. 

 



   

§8 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje oraz dane uzyskane przez Wykonawcę w 

trakcie lub w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym w trakcie rozmów, negocjacji, 

korespondencji (także elektronicznej), będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę 

Zamawiającego. Dostęp do danych mogą mieć jedynie osoby upoważnione przez Wykonawcę i  

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. Za „Informacje Poufne” będą w szczególności uważane wszelkie informacje lub dane dotyczące 

działalności Zamawiającego, w tym informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, 

finansowe, prawne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, a także informacje 

uzyskane w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, niezależnie od sposobu 

ich ujawnienia (w tym na piśmie, ustnie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek innych środków). 

3. Wykonawca zachowa Informacje Poufne Zamawiającego w tajemnicy, w szczególności podejmie 

w stosunku do nich odpowiednie środki ostrożności oraz  środki zabezpieczające, które zapewnią 

gwarancję nieujawnienia tych danych podmiotom lub osobą trzecim nieupoważnionym do ich 

pozyskania. 

4. Wszelkie dane niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy będą przechowywane przez 

Wykonawcę w sposób gwarantujący najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony danych. 

5. Przekazanie Informacji Poufnych ograniczone będzie do niezbędnych pracowników Wykonawcy 

realizujących Przedmiot umowy, jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu umowy. 

6. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do 

podpisania z Zamawiającym Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

7. Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania poufności obejmuje obowiązek nieujawniania osobom 

trzecim, w jakikolwiek sposób, żadnych informacji dotyczących Zamawiającego, jakie Wykonawca 

uzyskał w  związku z realizacją niniejszej Umowy bądź przy badaniu materiałów lub dokumentów 

otrzymanych od Zamawiającego, jak też nieujawniania dokonanych między jakimikolwiek 

uczestnikami przedsięwzięcia inwestycyjnego uzgodnień zarówno ustnych jak i pisemnych.  

Ujawnienie powyższych informacji może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron, wyrażoną na piśmie, 

przez odpowiednio upoważnionych do tego przedstawicieli. Wykonawca wykorzystywać będzie te 

informacje wyłącznie dla realizacji Przedmiotu umowy oraz nie wykorzysta tych informacji w żaden 

sposób mogący naruszyć dobra i interesy Zamawiającego. 

8. Obowiązek zachowania poufności  jest nieograniczony w czasie i wiąże Wykonawcę również po 

rozwiązaniu, odstąpieniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy niezależnie od obowiązku zwrotu lub 

zniszczenia nośników oraz usunięcia Informacji Poufnych zgodnie z powyższymi ustępami. 

9. W przypadku realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez podwykonawcę, 

Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy związane z zobowiązaniem do zachowania 

poufności jak za działania własne. 



   

10. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych lub danych osobowych, Wykonawca   

zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości netto 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych) za każde naruszenie. W razie, gdy szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary 

umownej, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 

uregulowanych   w Kodeksie Cywilnym. 

 

§9 

 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 

obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego (.t.jedn. Dz. U  z 2018 r., poz. 1025, ze zm.). 

2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszystkich sporów powstałych w związku z 

wykonywaniem niniejszej umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, 

wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, jak również oświadczenia o odstąpieniu od 

umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego – Pan/i …………., tel.: …………., mail: ……........, 

2) ze strony Wykonawcy – Pan/i …………, tel.: ………., mail: …………... 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji przedmiotu 

niniejszej umowy, o których mowa w ust. 4 powyżej, poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony. Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody drugiej Strony. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
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