Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

UMOWA nr …………../2020
nr sprawy: KIWK/TOt/21/II/2020/DOSTAWA_URZĄDZENIA POMIAROWE_OS GIGABLOK
zawarta w dniu ………………………….. r. w Katowicach pomiędzy:
Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
(40 – 322) Katowice ul. Wandy 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000281711, NIP: 954-258-89-39, REGON: 240612757, wysokość
kapitału zakładowego (w tym wpłaconym) 455.283.500,00 zł
reprezentowaną przez:
..............................................................
..............................................................
zwaną dalej ”Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
adres: …………………., ul. …………………KRS:…………………..,NIP: …………………
reprezentowaną przez:
……………………….
……………………….
zwaną dalej "Wykonawcą”
zwanymi dalej łącznie: „Stronami”, a każda z osobna: „Stroną”
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie otwartym na podstawie
Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot
określonych na postawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Katowickiej Infrastruktury
Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Katowicach, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy
polegającego na dostawie i montażu urządzeń pomiarowych na OŚ Gigablok w Katowicach,
odpowiadającego wymaganiom wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do
umowy) a także zgodnego z ofertą wykonawcy z dnia ………………(załącznik nr 3 do umowy)
i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem i uruchomieniem sond do pomiaru
przepływu w kanałach otwartych oraz sond do pomiaru różnicy poziomów przed i za kratami, tj.
kompletnych zestawów pomiarowych umożliwiających kontrolę ilości ścieków kierowanych do
odbiornika na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach, ul. Obrońców Westerplatte
130.
3. Integralną część niniejszej umowy stanowi:
a) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do umowy
b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 2 do umowy
c) Oferta wykonawcy z dnia ……….. – załącznik nr 3 do umowy
d) Wzór dokumentu udzielenia gwarancji jakości – załącznik nr 4 do umowy.
§2
1.
2.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w terminie
13 tygodni od dnia podpisania umowy.
Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Oczyszczalni Ścieków Gigablok, ul. Obrońców
Westerplatte 130, 40-355 Katowice.
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3.

Przedmiot umowy uważa się za wykonany z dniem podpisania protokołu odbioru podpisanego
przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.
§3

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
wynoszące:
……………………
PLN
netto
(słownie
PLN:
…………………………………………………….), do którego zostanie doliczony podatek VAT w
wysokości .............% tj. w kwocie ………………PLN, co daje …………………….PLN brutto
(słownie PLN : ……………………………………………).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje
wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją umowy.
3. Strony ustaliły, że zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej po podpisanym
protokole odbioru, stanowiącym jednocześnie załącznik do faktury.
4. Zamawiający zapłaci należne wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca przedstawi dowód
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, biorącym udział w realizacji zamówienia,
którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, stanowiący
załącznik do faktury.
5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa
w ust. 4, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrany
przedmiot umowy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów
zapłaty. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki od wstrzymanej płatności.
6. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców wraz
z fakturą przedkłada oświadczenie, że realizował przedmiot umowy własnymi siłami bez udziału
podwykonawców.
7. Zamawiający zapłaci należność wynikającą z faktury w terminie 30 dni od dnia wystawienia
protokołu odbioru. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
8. Płatności będą dokonywane w PLN na rachunek bankowy wykonawcy nr ………………………...
§4
1.

2.

3.
4.
5.

Zamawiający jest zobowiązany do:
a) Dokonania oceny dostarczonego przedmiotu umowy;
b) Dokonania odbioru przedmiotu umowy, jeśli jest on zgodny z opisem przedmiotu zamówienia,
ogłoszeniem o zamówieniu oraz warunkami niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy wolny od wad,
zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz
warunkami niniejszej umowy, własnym staraniem i na własny koszt w miejscu, o którym mowa
w § 2 ust. 2.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy w godzinach ustalonych
z kierownictwem OŚ Gigablok, tj. pomiędzy godziną 700 a 1400.
Wykonawca
zobowiązany
jest
do
pisemnego
powiadomienia
Zamawiającego
o terminie dostawy i prac montażowych z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
W czasie dokonywania czynności odbiorowych, w tym podczas dokonywania oceny dostarczonego
Zamawiającemu przedmiotu umowy, Wykonawca będzie pozostawał do dyspozycji
Zamawiającego.
§5

1.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o protokół odbioru, potwierdzający, że przedmiot
umowy:
a) spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w umowie, w tym załączniku nr 1 do
umowy (Opis przedmiotu zamówienia);
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2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

b) spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
c) jest zgodny z ofertą wykonawcy,
d) został przekazany Zamawiającemu wraz ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w ust. 3.
Przeprowadzenie czynności odbiorowych, w tym ocena dostarczonego przedmiotu umowy
zostanie dokonane przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego przy udziale
Wykonawcy lub jego przedstawiciela/li.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia wszystkich niżej
wymienionych dokumentów:
a) Instrukcji obsługi i eksploatacji;
b) Dokumentacji techniczno – ruchowej DTR (1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. na nośniku
elektronicznym, np. DVD);
c) Karty gwarancyjnej producenta;
d) Deklaracji zgodności UE.
Wszystkie w/w dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
Niewywiązanie się Wykonawcy ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, skutkuje
nieprzystąpieniem przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy.
Jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady
uniemożliwiające, zgodnie z przeznaczeniem, użytkowanie przedmiotu zamówienia lub
dostarczony przedmiot umowy nie będzie zgodny z umową oraz ofertą wykonawcy, Zamawiający
odstąpi od dokonania odbioru przedmiotu umowy i wezwie Wykonawcę do usunięcia wad lub
dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z umową oraz złożoną ofertą wykonawcy
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Do czasu usunięcia wad lub niezgodności
stwierdzonych podczas czynności odbiorowych i wskazanych w protokole technicznym, przedmiot
umowy uważa się za nieodebrany i stanowiący własność Wykonawcy. Po usunięciu przez
Wykonawcę wad Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do
odbioru. Zamawiający przystąpi ponownie do przeprowadzenia czynności odbiorowych zgodnie z
procedurą wskazaną w ust. 1.
Wykonawcy nie przysługuje prawo do wydłużenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, z powodu
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 i 5.
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w momencie, gdy komisja odbiorowa powołana przez
Zamawiającego oceni, że dostarczony przedmiot umowy:
a) spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w umowie, w tym załączniku nr 1 do
umowy;
b) spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ (załącznik nr 2 do umowy);
c) jest zgodny z ofertą wykonawcy (załącznik nr 3 do umowy);
d) został przekazany Zamawiającemu wraz ze wszystkimi dokumentami, o których mowa
w ust. 3.
Stanowisko komisji odbiorowej, potwierdzające spełnienie powyższych wymagań, zostanie
zawarte w protokole odbioru.
W przypadku niestawienia się Wykonawcy na czynności odbiorowe, o których mowa w niniejszym
paragrafie, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego dokonania czynności odbiorowych,
z zaznaczeniem tejże okoliczności w treści protokołu odbioru.
§6

1.

2.

3.

Okres rękojmi wynosi 24 miesiące, licząc od dnia następnego po dokonanym odbiorze przedmiotu
umowy, potwierdzonym w protokole odbioru. Okres rękojmi jest niezależny od okresu udzielonej
gwarancji na urządzenia.
Okres rękojmi ulega przedłużeniu o czas usuwania wad i usterek, z zastrzeżeniem, że w przypadku
dokonania wymiany całości lub części przedmiotu umowy na nowy – okres rękojmi dla
wymienionej części lub całości przedmiotu umowy biegnie na nowo.
Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres ……………., licząc od dnia dokonania odbioru
przedmiotu umowy, potwierdzonego w protokole odbioru.
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4.

5.

6.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w okresie obowiązywania gwarancji na urządzenia
dojazdu serwisu w ciągu 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia wady/usterki przez
Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dokonania naprawy gwarancyjnej przedmiotu
umowy nie później niż w terminie 21 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady/usterki przez
Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 6.
W przypadku trzykrotnego powtórzenia się tej samej wady dostarczonego urządzenia/jego części
lub zaistnienia wady/usterki niemożliwej do usunięcia Wykonawca zobowiązuje się do wymiany
wadliwej części lub tworzącego całość zespołu części lub urządzenia na nowe, wolne od wad
w terminie 30 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o wadzie/usterce.
§7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne
z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na mocy art. 492 Kodeksu
Cywilnego (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1145) na skutek niedochowania terminu, o którym mowa
w § 2 ust. 1 bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu. Prawo do
odstąpienia, o którym mowa w niniejszy ustępie Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez
uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. Prawo do odstąpienia,
o którym mowa w niniejszym ustępie Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§8
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20%
wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1;
b) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku niedochowania terminu, o którym mowa
§ 2 ust. 1 – w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1;
c) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi –
w wysokości 50,00zł za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego pisemnie
przez Zamawiającego na usunięcie wad;
d) za zwłokę lub opóźnienie w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 6 ust. 6 –
w wysokości 250,00zł za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu określonego
w § 6 ust.6;
e) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom – w wysokości 5 000,00 zł za
każdy stwierdzony przypadek,
f) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom – w wysokości 50,00 zł za
każdy dzień opóźnienia lub zwłoki,
g) nieprzedłożenia Zamawiającemu, w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 4, poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian – w wysokości
50,00 zł, za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki,
h) nieprzedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmian – w wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek.
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2.

3.
4.
5.

Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie z winy umyślnej Zamawiającego,
w wysokości 20 % wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1.
Łączna, maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć ceny brutto wskazanej w § 3
ust. 1.
Kary umowne Zamawiający może potrącić z faktury wystawionej przez Wykonawcę, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
poniesionej szkody, wraz z odsetkami.
§9

1. Zamawiający ustanawia Panią/Pana ………………………., tel. 32 350 00 75, jako osobę
uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach realizacji przedmiotowej umowy.
2. Wykonawca ustanawia Panią/Pana ……………………, tel. ………………… jako osobę
uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach realizacji przedmiotowej umowy.
§ 10
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Umowa może być realizowana przy pomocy podwykonawców po uzyskaniu zgody ze strony
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub
zaniechania osób lub podmiotów, z których pomocą wykonuje niniejszą umowę.
Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub zmianę do umowy
o podwykonawstwo jest zobowiązany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, do
przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu tej umowy lub jej zmiany.
Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub jej zmiany. Jeżeli
Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, projekt
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uważa się za zaakceptowany przez Zamawiającego.
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopią
umowy Wykonawca przedkłada dokument potwierdzający, że osoby zawierające umowę
w imieniu podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, jeżeli umowa ta nie odpowiada zatwierdzonemu przez Zamawiającego projektowi umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany. Jeżeli Zamawiający, nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do
przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, zawartą umowę o podwykonawstwo lub jej zmianę, uważa się za zaakceptowaną
przez Zamawiającego.
Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów,
oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.
§ 11

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy w następującym
zakresie:
A. w zakresie ogólnym ze względu na:
a) zmianę adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
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b) zmianę osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
c) zmianę będącą skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
d) zmianę numeru rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 8.
B. w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na:
a) działanie siły wyższej, w tym. m.in. klęski żywiołowe (powódź, pożar, etc.), jeżeli
uniemożliwia to wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1,
b) wystąpienie okoliczności spowodowanych działaniem Zamawiającego, a mających wpływ
na termin, o którym mowa w § 2 ust. 1,
c) wystąpienie istotnych zmian przepisów prawa lub norm mających zastosowanie do
wykonania przedmiotu zamówienia o ile będzie to mogło mieć wpływ na pierwotny termin
wykonania umowy.

4.

5.

6.

7.

8.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin, o którym mowa w § 2
ust. 1 niniejszej umowy, może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do
zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, jednak nie dłuższy niż o
okres trwania tych okoliczności. Wykonawcy nie przysługuje zmiana należnego
wynagrodzenia w przypadku zmiany terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, z powodu
okoliczności, o których mowa w pkt. a) - c).
C. w zakresie zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy ze względu na:
a) zmianę stawki podatku VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie
kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez
Wykonawcę, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian;
b) zmianę stawki podatku VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie
kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość
zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę różnicy kwocie podatku zapłaconego przez
Wykonawcę, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.
Nie dopuszcza się zmiany Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia,
dziedziczenia spółek handlowych, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, sukcesji z mocy
prawa.
Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę, jednakże nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej
zgody.
W przypadku zaistnienia którejkolwiek z w/w okoliczności stanowiących podstawę do dokonania
zmian postanowień niniejszej umowy każda ze stron umowy może wystąpić do drugiej strony z
wnioskiem o wprowadzenie zmian do umowy.
Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać uzasadnienie faktyczne a także ewentualne
dokumenty/opinie/ekspertyzy/oceny, etc. potwierdzające zaistniały stan faktyczny mogący
stanowić podstawę do zmiany umowy.
Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, których wartość
szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze mediacji,
a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 13
1. W związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego danych osobowych Wykonawcy lub osób
wskazanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14
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Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019, poz.1781)
Zamawiający przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Katowickiej
Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę jest

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach przy
ul Wandy 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Wykonawca
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@kiwk.katowice.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę
odbywa się w związku z realizacją zadania inwestycyjnego które objęte jest niniejszą umową.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę będą przechowywane
jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie
wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane Wykonawcy lub osób
wskazanych przez Wykonawcę zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w
celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony przepisami prawa;
Na zasadach określonych przepisami RODO, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę
osoba ma prawo do żądania od administratora:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) usunięcia swoich danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba ma prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez
Wykonawcę.
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody
indywidualnej, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba zawsze ma prawo nie
wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób
wskazanych przez Wykonawcę do momentu jej wycofania.
Gdy Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba uzna, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, Wykonawcy lub wskazanej przez
Wykonawcę osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Wykonawcę swoich danych osobowych lub wskazanych osób może być
wymogiem ustawowym, wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia lub kontynuowania
umowy, do których podania będzie Wykonawca lub wskazana osoba obowiązana/y. W
przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub
danych wskazanych osób, nie będzie możliwa realizacja zadania ustawowego, co może
skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie
istniał wymóg umowny, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób
nie będzie możliwa realizacja takiej umowy. W przypadku, gdy podanie danych będzie
warunkiem zawarcia umowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych
osób, nie będzie możliwe zawarcie takiej umowy.
Administrator informuje, iż dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez
Wykonawcę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
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2. W związku z realizacją umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane
w związku z realizacją umowy.
2) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2019, poz.1781) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów.
3. Wykonawca w szczególności oświadcza, że:
1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych mające zastosowanie oraz RODO,
2) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające
z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających
zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
3) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby zostały
przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie
danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie
danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane
dotyczą.
§ 14
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczęcią

Podpisano i opatrzono pieczęcią

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

[podpisy osób upoważnionych]

[podpisy osób upoważnionych]

[pieczęć Zamawiającego]

[pieczęć Wykonawcy]
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