WZÓR UMOWY
Umowa zawarta w dniu ……………….. r pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez
Prezydenta Miasta, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa GP-OR.0052.4881.2018 r. z dnia
27.11.2018 r., reprezentuje:
Pan Bogdan Olesiński –Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
oraz
Pan Wiesław Krzemień - Z–ca Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, na podstawie pełnomocnictwa
Prezydenta m.st. Warszawy nr GP-OR.0052.4996.2018 r. z dnia 07.12.2018 r.,
zwanymi w dalszej treści umowy ,,Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą”.
zawarto umowę zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”
(Dz. U. z 2018 r., poz.1986, z późn. zm.), o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania: opracowanie Programu
Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) na wykonanie budowy targowiska miejskiego zlokalizowanego
przy ul. Traktorzystów w Warszawie zwanego przedmiotem umowy.
2. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście.
3. Zakres rzeczowy podmiotu umowy obejmuje:
a) Opracowanie 2 wariantów projektu koncepcyjnego
b) Wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
4. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U. Nr 202 poz. 2072).
a) Oszacowanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych do Zbiorczego Zestawienia Kosztów należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. Nr 130 poz.
1389)
5. Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztów powinny zostać przekazane
Zamawiającemu na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie PDF i w wersji edytowalnej(formaty *doc,
*xls, *ath, *dwg) oraz w wersji papierowej oprawionej do formatu A4.
6. Wizualizacja koncepcji targowiska m.in. usytuowanie pawilonów, dojścia i dojazdy, parkingi terenowe,
wydzielone miejsce na opady komunalne, itp. w formie realistycznego rysunku/zdjęcia w widoku z lotu ptaka
i widoku od strony głównego wejścia/wejść na teren nieruchomości powinna zostać przekazana
Zamawiającemu na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie PDF oraz w wersji papierowej w formacie
A3
7. Opracowanie opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego ( z 10 otworami badawczymi
o głębokości 5m ) w ramach PFU
8. Uzyskanie wstępnych warunków przyłączenia mediów dla zaopatrzenia obiektu co najmniej w wodę i
kanalizacje, gaz, ciepło z sieci miejskiej, energię elektryczną;
9. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiający wyznacza: …………………..
10. Do kierowania pracami projektowymi Wykonawca wyznacza: ……………………………
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§2
TERMIN WYKONANIA PRAC
1. Strony zgodnie ustalają, że termin realizacji podmiotu umowy
a/ rozpoczęcie prac – od daty podpisania umowy
b/ termin zakończenia prac koncepcyjnych i konsultacji do 30.09.2019
c/ końcowy termin realizacji podmiotu zamówienia nie później niż 15.11.2019

1.
2.
3.
4.
5.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie
brutto: ……………….. zł (słownie: ……………………………………… 00/100) zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Miasto Stołeczne Warszawa oświadcza, że będzie dokonywała płatności za wykonane roboty
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
Wykonanie robót dodatkowych nieobjętych niniejszą umową nie stanowi podstawy wystawienia faktury przez
Wykonawcę. Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę.
W wynagrodzeniu określonym w ust.1 mieszczą się wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy.
§4
FAKTURY VAT
1. Zamawiający będzie dokonywał płatności Faktury Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy określony na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy prawidłowo
wystawionej faktury VAT wraz z oryginałem protokółu odbioru.
2. Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty faktury Wykonawcy jedynie w przypadku, gdy taka faktura
VAT zostanie wystawiona zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, jak również zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, określającymi warunki jej wystawienia.
Nabywcą przedmiotu umowy jest:
Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-968-18
a Odbiorcą i Płatnikiem:
Urząd Dzielnicy Ursus
Plac Czerwca 1976 r. Nr1
02-495 Warszawa

§5
PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca z chwilą odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego przenosi na Zamawiającego
całość autorskich praw majątkowych do stanowiącej przedmiot umowy dokumentacji projektowej.
Zamawiający ma prawo wielokrotnego wykorzystania dokumentacji bez konieczności składania dodatkowych
oświadczeń przez strony. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majątkowych do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w umowie
zostało skalkulowane w wynagrodzeniu za wykonanie umowy i zaspakaja wszelkie pretensje Wykonawcy
z tego tytułu.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnienie dokumentacji lub jej części dowolną techniką,
b) wprowadzanie do obrotu oryginału dokumentacji albo egzemplarzy, na których dokumentację utrwalono,
wprowadzanie dokumentacji do pamięci komputera i na nośniki pamięci,
c) najmu lub dzierżawy dokumentacji w całości lub w części,
d) udzielania licencji na wykorzystanie dokumentacji,
3. Strony ustalają, iż Zamawiający będzie miał w szczególności prawo do:
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4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

1.
2.
3.

4.

a) wielokrotnego wykorzystania dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
którego przedmiotem będzie wybór Wykonawcy robót objętych dokumentacją w szczególności poprzez
włączenie jej do specyfikacji istotnych w zamówieniach oraz udostępnienie dokumentacji lub jej części
wszystkim zainteresowanym ubiegającym się o uzyskanie zamówień publicznych;
b) wielokrotnego i dokonywanego w ramach wynagrodzenia umownego zezwalania oraz wykorzystania
dokumentacji i danych w niej zawartych w celu wykonania jej aktualizacji (w przypadku, gdy utraciła
aktualność), adaptacji lub zmian, w szczególności poprzez włączenie jej do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i udostępnianie dokumentacji lub jej części wszystkim zainteresowanym
ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego w zakresie aktualizacji, adaptacji lub zmian
w dokumentacji,
c) powielanie dokumentacji lub jej części dowolną techniką.
Wykonawca zgadza się na wyłączne wykonywanie przez Zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji
autorskich praw zależnych i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.
Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do zezwalania na wykonywanie wszelkich zmian
w dokumentacji.
Wraz z prawami autorskimi Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego własność wszystkich
przekazanych egzemplarzy dokumentacji.
Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie – Zamawiającemu
przysługuje prawo rozporządzania i korzystania z dokumentacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
poza jej granicami, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych
ograniczeń.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w swoim imieniu autorskich praw osobistych oraz
upoważnia Zamawiającego do udzielania w tym zakresie dalszych pełnomocnictw.
Jeżeli Wykonawcy nie będą przysługiwały autorskie prawa osobiste do wykonanej dokumentacji wówczas
jest zobowiązany z chwilą dostarczenia dokumentacji do odbioru Zamawiającemu przekazać
pełnomocnictwa od osób, którym te prawa przysługują i w treści określonej powyżej. Nie dostarczenie
pełnomocnictwa o wymaganej treści będzie oznaczał braki w przekazanej dokumentacji.
Wykonawca oświadcza, że dokumentacja nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.
W przypadku, gdy okaże się, że dokumentacja narusza prawa autorskie osób trzecich Wykonawca
zobowiązuje się zdjąć z Zamawiającego oraz przejąć pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich.
§6
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalają, że przedmiotem końcowego odbioru będzie opracowany projekt koncepcyjny przyjęty na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli stron w 4 egzemplarzach.
Ponadto, całą dokumentację należy przekazać Zamawiającemu na nośniku CD/DVD.
Miejscem odbioru prac będzie siedziba Zamawiającego.
Wykonawca zaopatrzy dokumentację w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest
wykonana zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie
przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami wydana została w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć.
Pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowi integralną część przedmiotu odbioru.
Przy odbiorze pracy projektowej Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jakości
dokumentacji projektowej co nie zwalnia Zamawiającego z roszczeń odszkodowawczych za jakość
dokumentacji projektowej oraz jej kompletności pod względem celu, któremu ma służyć.

§7
KARY UMOWNE
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w opracowaniu dokumentacji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
zgodnie z § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczonej od umownego terminu jej wykonania
Zamawiającemu do dnia jej odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, łączna kwota kar umownych
z tego tytułu, nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
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b) za opóźnienie w usunięciu wad lub uzupełnieniu braków dokumentacji stwierdzonych w okresie rękojmi
i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto zgodnie z § 3 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub uzupełnienie
braków do dnia ich usunięcia, łączna kwota kar umownych z tego tytułu nie może przekroczyć 30%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn dotyczących
Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto zgodnie z § 3 ust. 1,
d) za bezzasadne odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 30% wynagrodzenia umownego
brutto zgodnie z § 3 ust. 1,
e) za opóźnienie w nie udzieleniu wyjaśnień na zapytania lub uwagi Zamawiającego dotyczących
dokumentacji w ciągu 3 dni roboczych od daty przekazania zapytania lub uwagi przez Zamawiającego w
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto zgodnie z § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
łączna kwota kar umownych z tego tytułu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia, o którym mowa w
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia
umownego.
3. Strony umowy ustalają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający będzie
mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na
zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
§8
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dokumentacji, gwarancja zostaje udzielona od dnia
podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, gwarancja kończy się z upływem 3 lat od daty odbioru
robót wykonanych na podstawie tej dokumentacji.
2. Strony umowy uzgadniają, iż braki stwierdzone w okresie gwarancji stanowią także jej wady. O wadach
w dokumentacji Zamawiający może zawiadomić Wykonawcę w każdej formie. W zawiadomieniu powinien
wskazać rodzaj wady i termin wyznaczony na jej usunięcie. Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić
otrzymanie zawiadomienia w terminie do 1 dnia roboczego od jej otrzymania.
3. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca usunie wady, które zostaną zgłoszone przed upływem
umownego terminu gwarancji jakości i rękojmii.
4. W przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany odebrać
dokumentację od Zamawiającego i dostarczyć wolną od wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego
na ich usunięcie. Koszt usunięcia wad dokumentacji ponosi Wykonawca
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. W przypadku nie usunięcia wady
w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, Zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
6. Strony zgodnie oświadczają, że rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Termin rękojmi
na wykonaną dokumentacje projektową skończy się wraz z upływem terminu gwarancji jakości.
§9
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1, zgodnie z wymaganiami ustawy „Prawo
budowlane”, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, w zakresie wymaganym dla pozwolenia na budowę oraz do ogłoszenia przetargu publicznego i
wykonania robot budowlanych.
2. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących PFU i zawartych w nim rozwiązań.
3. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wady PFU.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za rozwiązania ujęte w PFU niezgodne z przepisami w tym technicznobudowlanymi i Polskimi Normami.
5. Pisemne uzgadnianie rozwiązań technicznych w trakcie realizacji zamówienia z koordynatorem
wymienionym w § 1 ust. 11.
§ 10
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Do obowiązków Zamawiającego należy:
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1. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą w celu umożliwienia mu właściwego wykonania
umowy, udzielać konsultacji oraz dostarczać na bieżąco dane, których potrzeba wyłoni się w trakcie realizacji
umowy.
2. Odbiór przedmiotu niniejszej umowy.
3. Zapłatę wynagrodzenia według warunków określonych w § 3.
§ 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) gdy zostanie złożony wniosek upadłości lub likwidacji firmy - w terminie 7 dni od daty powzięcia przez
Zamawiającego tej informacji.
b) zaniechanie realizacji umowy przez Wykonawcę - w terminie 14 dni od daty powzięcia przez
Zamawiającego informacji o tych okolicznościach.
c) projektant nie rozpoczął prac w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy,
d) wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz
wierzycieli - w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o tych
okolicznościach.
e) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o tych
okolicznościach.
2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany
w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia o odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy, do
sporządzenia inwentaryzacji prac w toku przy udziale Zamawiającego.
3. Odstąpienia od umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
4. W razie odstąpienia od umowy wykonane prace stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego
dyspozycji.
§ 12
1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach
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 L 119
z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych.
2. Zamawiający zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie
z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych.
3. Zamawiający w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy do przetwarzania na zasadach i w celu określonym
w niniejszej umowie, dane osobowe t,j, imię, nazwisko osoby wskazanej do nadzoru nad prawidłową realizacją
przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego.
4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych osobowych:
dane zwykłe oraz dane dotyczące pracowników Zamawiającego w postaci imion i nazwisk oraz stanowiska
służbowego, wyłącznie w/w celu realizacji umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej umowy do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych,
o których mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony
danych osobowych.
6. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych.
7. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy oraz będzie
prowadził i aktualizował ich rejestr.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust.3 lit. RODO, danych
przetwarzanych w zakresie umowy a w szczególności nieudostępniania ich innym podmiotom także w postaci
zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania umowy, jak i po jej ustaniu.
9. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie
Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego, któremu podlega Zamawiający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania
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Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy,
RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych,
a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom
nieupoważnionym.
11. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego t.j. bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż
wciągu 24 godzin powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia poufności umowy nr UD-XI-WIR.
.
.2019 / B/V/1/27/ WBKdanych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. Zawiadomienie
to powinno być dokonane w formie pisemnej.
12. Wykonawca na pisemne żądanie Administracja Danych Osobowych, umożliwi Zamawiającemu
przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się pod
rygorem niezwłocznego rozwiązania umowy do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
13. Wykonawca po zakończeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie regulacji umowy
oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni, po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o fakcie usunięcia danych.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez
Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego ustawy z dnia
23.04.1964 r (Dz. U. z 2019 r., poz. 80, z późn. zm.) oraz ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r.
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.).
4. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie
danych osobowych, których Administratorem Danych jest Prezydent m.st. Warszawy, a co za tym idzie nie
wiąże się z dostępem do zasobów systemów informatycznych Urzędu m. st. Warszawy.
5.
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot
umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informacje publiczne w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 t.j.), która podlega
udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
6. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 5 zawartych niniejszej
umowie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej również w zakresie firmy.
§ 14
WŁAŚCIWOŚCI SĄDU
1. Strony umowy zgodnie ustalają, że Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub
przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego,
§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 3 egzemplarze dla
Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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