
Załącznik nr 3 do SIWZ

P R O J E K T    U M O W Y    

zawarta w dniu .......................... 2021 r. pomiędzy:

Spółdzielnią Mieszkaniową SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko z siedzibą w Gdyni przy

ulicy Chwarznieńskiej  136/138, 81-602 Gdynia; NIP 586-10-87-353, REGON 190936292;

zarejestrowaną  w  rejestrze  przedsiębiorców  prowadzonym  przez  Sąd  Rejonowy  Gdańsk-

Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000029450, 

reprezentowaną przez  

1) mgr inż. Pana Piotra Killman – Prezesa Zarządu

2) Panią Ewę Senderską – Pełnomocnika Zarządu

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, 
a 
....................................................................................................................................................

(nazwa firmy)
z siedzibą w ........................................ przy ul. .............................., NIP ...................................,
REGON  .............................................,  zarejestrowanym  w  rejestrze  przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy …………… pod numerem KRS ………… / wpisanym
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
reprezentowanym przez 

1) ……………………………………….

2) ………………………………………..

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi w treści umowy „Stronami”, 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy z dnia …………….,
w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  prowadzonego  w  trybie przetargu
nieograniczonego  zgodnie  z  Regulaminem  Udzielania  Zamówień  obowiązującym  w
Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko z siedzibą w Gdyni, Strony
zawierają umowę o następującej treści:

§ 1
Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy są roboty budowlano-montażowe polegające na demontażu istniejącego
dźwigu zainstalowanego w budynku w Gdyni przy ulicy Chwarznieńskiej 136/138 (81-602
Gdynia) oraz wykonanie i zamontowanie dźwigu o parametrach określonych w Załączniku nr
2  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (Specyfikacja  techniczna  wymiany
dźwigu  osobowego)  w  miejsce  zdemontowanego  dźwigu.  Zakres  robót  budowlano-
montażowych określa  Załącznik nr 1  (Zakres  robót)  do Specyfikacji  Istotnych Warunków
Zamówienia.
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§ 2

Terminy realizacji umowy

1. Termin rozpoczęcia robót objętych umową ustala się na dzień  …………………….. 

2. Termin zakończenia robót objętych umową ustala się na dzień ……………………..

§ 3

Zobowiązania Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Przekazanie terenu  budowy;
2) Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy;
3) Ponoszenie kosztów dostawy mediów podczas realizacji montażu dźwigu;
4) Zapewnienie pomieszczeń w których będą składowane podzespoły dźwigu;
5) Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w Umowie;
6) Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace wynikającego z niniejszej Umowy.

§ 4

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  konieczne  doświadczenie  i  profesjonalne
kwalifikacje  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania  Przedmiotu  Umowy  i
zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy
na każde żądanie Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się  wykonać Przedmiot  Umowy zgodnie  z  obowiązującą
dyrektywą dźwigową 2014/33/UE i innymi obowiązującymi przepisami i  normami
oraz zasadami sztuki  budowlanej  i  wiedzy technicznej  oraz Specyfikacją  Istotnych
Warunków  Zamówienia,  Specyfikacją  Techniczną  Wymiany  Dźwigu  Osobowego,
ofertą przetargową Wykonawcy, kosztorysem ofertowym, dokumentacją techniczną. 

3. Wykonawca  oświadcza,  że  Przedmiot  Umowy spełnia  wymagania  dla  dźwigów  i
elementów  bezpieczeństwa  do  dźwigów  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów
bezpieczeństwa do dźwigów (Dz.U. 2016 poz. 811) oraz zasadnicze wymagania dla
maszyn zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008
r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701).

4. Wykonawca  oświadcza,  iż  cały  zakres  robót  objętych  niniejszą  Umową  wykona
nakładem własnym. 

Ponadto:

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  Przedmiot  Umowy przy  użyciu  materiałów
własnych  zgodnych  z  dokumentacją  techniczną.  Zastosowane  materiały  winny
posiadać  certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa,  atesty,  być  zgodne  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  w  polskich  normach  lub  aprobatą  techniczną,  o  ile  dla
danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i
dokumentami technicznymi.
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6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas
końcowego odbioru Przedmiotu Umowy, a na każde żądanie Zamawiającego okaże do
wglądu.

7. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres Przedmiotu Umowy, to
Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z wyznaczonym
terminem.

9. Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego:

1) o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych; 
2) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji,

jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz zobowiązany
jest  do  współpracy  z  Zamawiającym  przy  opracowywaniu  przedsięwzięć
zapobiegających zagrożeniom.

10. Wykonawca może przystąpić  do wykonania prac,  o  których mowa w ust.  9  pkt  1
wyłącznie po uzyskaniu na to wcześniejszej zgody Zamawiającego.

11. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, zobowiązuje się
do:

1) przejęcia, urządzenia i zorganizowania terenu budowy, wykonania przyłączeń
energetycznych  dla  potrzeb  terenu  budowy  oraz  ponoszenia  kosztów  ich
zużycia,

2) zorganizowania zaplecza budowy na własny koszt,
3) oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i utrzymania na nim porządku

oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a także usuwania na
bieżąco  zbędnych  materiałów,  odpadów,  śmieci;  w  przypadku  zaniechania
czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt
Wykonawcy,

5) zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa osób znajdujących się
na terenie budowy oraz pilnowania mienia znajdującego się na terenie budowy,

6) usuwania wszelkich awarii powstałych w związku z prowadzeniem robót,
7) w  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  mienia  będącego  własnością

Zamawiającego  w toku  realizacji  robót  remontowych,  z  winy Wykonawcy,
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

8) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania
Przedmiotu Umowy i przekazania go do użytku,

9) umożliwienia  wstępu  na  teren  budowy  pracownikom  organu  nadzoru
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz
uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

10) zapewnienia  we  własnym  zakresie  warunków  socjalnych  i  innych
wymaganych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników,

11) uporządkowanie  terenu  budowy  po  zakończeniu  robót  i  przekazanie  go
Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

12. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  bezpieczeństwo  wszelkich  działań  na  terenie
budowy.
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13. Wykonawca jest obowiązany wyznaczyć kierownika robót oraz prowadzić roboty z
zapewnieniem warunków zgodnych  z  przepisami  bhp,  ppoż.  oraz  wynikających  z
ustawy Prawo budowlane.

14. Wykonawca  zrealizuje  Przedmiot  Umowy  przy  pomocy  osób  posiadających
odpowiednie  kwalifikacje,  przeszkolonych  w zakresie  przepisów bhp  i  p.poż  oraz
wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.

15. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ryzyko z tytułu
realizacji niniejszej Umowy w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych
wypadków,  których  skutkiem  jest  w  szczególności  uszkodzenie  ciała,  śmierć  lub
uszkodzenie bądź zniszczenie mienia.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Strony  ustalają,  że  za  wykonanie  Przedmiotu  Umowy  Wykonawca  otrzyma
wynagrodzenie  w  wysokości  ………….….  złotych  (słownie:
…………………………………………………...).

2. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  stanowi  ostateczną,  ryczałtową  cenę  i
obejmuje  wszystkie  koszty  niezbędne  do  wykonania  Przedmiotu  Umowy,  w  tym
obejmuje  koszty  związane  z  dostarczeniem  Przedmiotu  Umowy  do  miejsca
przeznaczenia.

3. Wynagrodzenie nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT). Wykonawca doliczy do
wynagrodzenia podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującą stawką.

4. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i posiada
NIP: 586-10-87-353.

6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie
z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (tekst jednolity
Dz.U z 2020 r. poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że rachunek ten
znajduje się w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT, prowadzonym na
podstawie art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. 

7. Zamawiający  oświadcza,  że  numer  rachunku  rozliczeniowego  używany  przez
Zamawiającego  w  rozliczeniach  finansowych  z  Wykonawcą,  jest  rachunkiem  dla
którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe
(tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz
że rachunek ten znajduje się w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT,
prowadzonym na podstawie art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. 

§ 6 

Płatność wynagrodzenia

1. Strony  ustalają,  że  rozliczenie  Wykonawcy  za  Przedmiot  Umowy  nastąpi  na
następujących zasadach: 

1) płatność  40%  wynagrodzenia  tj.  ………..  złotych  plus  podatek  VAT zgodnie  z
obowiązującą stawką czyli łącznie ………… złotych nastąpi po otrzymaniu faktury
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na rachunek bankowy Wykonawcy nr:  ………………………. prowadzony przez
…………………… w dwóch transzach:

-pierwsza - w wysokości  ....... % - w ciągu 7 dni od podpisania umowy,
- druga - w wysokości ........% - w ciągu 14 dni od wejścia na plac budowy,

2) płatność 60% wynagrodzenia tj.  …………. złotych  plus  podatek VAT zgodnie z
obowiązującą stawką czyli  łącznie ………… złotych  nastąpi  w 36 miesięcznych
równych ratach każda rata w wysokości po  ……….. złotych  plus podatek VAT
zgodnie z obowiązującą stawką czyli łącznie ………… złotych, każda rata płatna w
formie  przelewu w terminie  do  20  dnia  danego  miesiąca,  zgodnie  z  ustalonym
harmonogramem  finansowo-rzeczowym,  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  nr:
………………. prowadzony przez ………………………………

2. Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć  fakturę,  o  której  mowa  w  ust.  1  pkt  1
najpóźniej w terminie 15 dni od dnia podpisania przez Strony niniejszej umowy.

3. Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć  fakturę  dotyczącą  płatności  60%
wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 2, po wykonaniu Przedmiotu Umowy.

§ 7

Koszty

1. Wszelkie opłaty związane z oceną zgodności dźwigu pokrywa Wykonawca.
2. Wszelkie koszty związane z rejestracją i/lub odbiorem dźwigu przez Urząd Dozoru

Technicznego pokrywa Zamawiający.
3. Wszelkie  koszty  dostawy  mediów  podczas  realizacji  montażu  dźwigu  pokrywa

Zamawiający.

§ 8

Dodatkowe roboty

Dodatkowe  roboty,  których  konieczność  wynikłaby  w  trakcie  realizacji  Przedmiotu
Umowy,  a których  Wykonawca  pomimo  dołożenia  najwyższej  staranności  nie  mógł
przewidzieć,  będą  zrealizowane  na  podstawie  podpisanego  aneksu  do  Umowy
sporządzonego wg protokołu konieczności spisanego przez Strony oraz będą rozliczane na
podstawie odrębnej kalkulacji zaakceptowanej przez obie Strony.

§ 9

Przedstawiciele Stron

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest Prezes Zarządu mgr inż. Pan Piotr
Killman.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robót: 
Pan/Pani …………………………………………………………….………..

§ 10

Odbiór końcowy

1. Części  zdemontowane  z  dźwigu  zostaną  składowane  przez  Wykonawcę  w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Zabezpieczenie składowanych elementów leży po
stronie  Wykonawcy.  Wykonawca  zobowiązuje  się  zutylizować  na  własny  koszt
i własne ryzyko wszystkie zdemontowane elementy dźwigu przestrzegając przepisów
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prawa  dotyczących  elementów  niebezpiecznych  (azbest  itp.)  lub  szkodliwych  dla
środowiska (oleje, smary, oświetlenie jarzeniowe itp.).

2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie Przedmiot Umowy.

3. Strony ustalają, że zakres odbioru końcowego stanowi całość Przedmiotu Umowy.

4. Zamawiający  zobowiązany  jest  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  zgłosić  dźwig  do
rejestracji  w  odpowiedniej  jednostce  dozoru  technicznego,  na  obowiązującym
formularzu,  w  terminie  7  dni  od  otrzymania  od  Wykonawcy zgłoszenia  gotowości
urządzenia do odbioru końcowego.

5. Zamawiający  wyznaczy  termin  rozpoczęcia  odbioru  końcowego  w  ciągu  10  dni
roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

6. Czynności  odbioru  zostaną  zakończone  najpóźniej  w  2  dni  robocze  od  daty
rozpoczęcia odbioru.

7. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający według swojego wyboru, albo
wyznaczy w protokole odbioru termin ich usunięcia, albo odmówi odbioru do czasu
usunięcia wad,

2) jeżeli  wady nie  nadają  się  do  usunięcia,  a  nie  uniemożliwiają  one  użytkowania
przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający  może  obniżyć
odpowiednio wynagrodzenie,

8. Z  czynności  odbioru  końcowego  będzie  spisany  protokół  odbioru  końcowego
Przedmiotu Umowy zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też
terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

9. Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  w  dniu  odbioru  końcowego  komplet
dokumentów, wymaganych przepisami prawa budowlanego.

10. Za termin zakończenia robót uważa się dzień podpisania przez obie Strony protokołu
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

11. Zamawiający  może  podjąć  decyzję  o  przerwaniu  odbioru,  jeżeli  w  czasie  tych
czynności  ujawniono  istnienie  takich  wad,  które  uniemożliwiają  użytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, o
których mowa w ust. 7 pkt. 1 i ust. 11, oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 11

Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jakościowo,
zgodnie z warunkami określonymi w § 4, bez wad pomniejszających wartość robót lub
uniemożliwiających użytkowanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Wykonawca udzieli  …..  miesięcy gwarancji  na Przedmiot Umowy licząc od daty
podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.

3. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.
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4. Wady wymagające natychmiastowego usunięcia Wykonawca usunie nie później niż w
dniu następnym po ich zgłoszeniu.

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  korzystania  z  uprawnień  z  tytułu  rękojmi
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6. W ramach gwarancji , Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis przez ....... miesięcy.

§ 12

Kary umowne

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  żądania  od  Wykonawcy  kar  umownych  w
następujących wypadkach:

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości  0,1%  wynagrodzenia
netto,  określonego  w  § 5  ust.1,  za  każdy  dzień  zwłoki  liczony  od  terminu
określonego w § 2 ust. 2,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i/lub rękojmi –
w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  w
wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust.1, 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego kary umownej z tytułu
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości
10% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust.1.

3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia naliczonych
kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 13

Uprawnienia Zamawiającego w przypadku nieprawidłowego wykonywania prac przez
Wykonawcę

W przypadku gdyby Wykonawca realizował  roboty objęte  niniejszą Umową niezgodnie z
obowiązującymi przepisami, normami, zasadami BHP lub niezgodnie z § 4 ust. 2 Umowy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) nakazania  Wykonawcy  zaprzestania  wykonywania  robót,  zwłaszcza  w  sytuacji
gdyby dalsze wykonywanie robót przez Wykonawcę mogłoby grozić poniesieniem
przez Zamawiającego szkody,

2) odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 14 ust. 1 pkt 4,

3) powierzenia poprawienia lub wykonania robót objętych umową innym podmiotom
na koszt  i ryzyko Wykonawcy.

§ 14

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
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2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie rozpoczyna ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

4) Wykonawca mimo pisemnego upomnienia realizuje roboty objęte niniejszą Umową
niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami BHP lub niezgodnie
z § 4 ust. 2 Umowy,

5) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż
jeden tydzień.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w wypadkach wskazanych w
Kodeksie Cywilnym.

3. Odstąpienie  od  umowy powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  i  powinno  zawierać
uzasadnienie.

4. W przypadku  odstąpienia  od  umowy Wykonawcę  obciążają  następujące  obowiązki
szczegółowe:

1) w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  przy  udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na
dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt Strony, która odstąpiła do umowy,

3) Wykonawca  sporządzi  wykaz  materiałów,  które  mogą  być  wykorzystane  przez
Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od
umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  przez  Zamawiającego  odbioru  robót
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło
z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  odpowiada, a  Zamawiający  dokona  ich
odbioru w ciągu 7 dni roboczych,

5) niezwłocznie a najpóźniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urządzenia zaplecza budowy.

5. W razie  odstąpienia  od  umowy z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  odpowiada,
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za
roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, oraz

2) Zamawiający przejmie  od Wykonawcy pod swój  dozór  teren  budowy z  dniem
odbioru robót przerwanych.

§ 15

Adresy Stron i doręczanie korespondencji

1. Wszelką korespondencję Strony będą doręczać na następujące adresy:

 Zamawiający - ulica Chwarznieńska 136/136, 81-602 Gdynia, 
 Wykonawca – ulica ............................................, .....................................

2. Korespondencję przesłaną listem poleconym na adres określony w ust. 1 i nie odebraną
przez adresata, Strony uznają za prawidłowo i skutecznie doręczoną.
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3. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie
adresu  do  korespondencji  lub  siedziby  oraz  danych  rejestrowych  firmy  lub  osoby
prowadzącej  działalność gospodarczą,  w terminie 7 dni  od daty zaistnienia zmiany.
Powiadomienie jest skuteczne od chwili potwierdzenia jego otrzymania przez Stronę,
do której jest adresowane. Niedopełnienie powyższego obowiązku powoduje, że pisma
wysłane na adres podany w ust. 1, awizowane dwukrotnie, uznaje się za skutecznie
doręczone.

4. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany warunków niniejszej Umowy i
nie wymaga sporządzenia aneksu.

§ 16

Cesja

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, przenosić
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 17

Spory

Spory, jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego, w przypadku, jeżeli Strony nie uzgodnią rozbieżności
w trybie polubownych negocjacji.

§ 18

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych  w niniejszej  Umowie  stosuje  się  przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Zmiany  Umowy  wymagają  zgody  obu  Stron  wyrażonej  w  formie  pisemnej  pod
rygorem nieważności.

3. Nieważność jednego lub więcej postanowień niniejszej Umowy nie pociąga za sobą
nieważności innych jej postanowień.

4. Zamawiający i Wykonawca są niezależnymi administratorami danych w odniesieniu do
danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku 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 L 2016, Nr 119, s. 1) zwanym dalej "RODO".

5. W związku z realizacją Umowy Strony mogą gromadzić, wykorzystywać, przesyłać,
przechowywać  (dalej  „Przetwarzać”  i/lub  „Przetwarzanie”)  informacje  dostarczane
przez  drugą  Stronę  niezbędne  do  realizacji  Przedmiotu  Umowy,  w  tym  ochrony
zdrowia i wypełnienia przepisów bhp oraz do realizacji innych celów wynikających z
obowiązujących  przepisów  prawa,  które  można  powiązać  z  konkretnymi  osobami
(dalej  „Dane  osobowe”),  w  tym  Dane  osobowe  pracowników,  podwykonawców,
dostawców  obu  Stron  na  zasadach  określonych  w powszechnie  obowiązujących
przepisach prawa.
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6. Każda ze Stron oświadcza, że posiada odpowiednią podstawę prawną na udostępnienie
Danych Osobowych drugiej Stronie w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

7. Każda  ze  Stron  zobowiązuje  się  Przetwarzać  Dane  Osobowe  zgodnie  z  Umową,
przepisami  RODO  oraz  innymi  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa  w
zakresie ochrony danych osobowych. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

   ……………………….                        …..…………………….

Wykonawca Zamawiający
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