UMOWA Nr WZÓR
zawarta w dniu [Wybór daty] roku, w [.............] pomiędzy:
Veolia Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Zagórska 173, 42-600 Tarnowskie Góry,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000212092, NIP 628-207-45-66, o kapitale
zakładowym 48 459 500,00 PLN
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
[.............]
a
...............................................................................................
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
[.............]
łącznie zwanymi "Stronami",
dalej zwana "Umową":
PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.
1. Wykonawca, w zamian za wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, zobowiązuję się do
wykonania następujących prac:
1. Dla Zadania pn. [.............]:
1. opracowania kompletnej dokumentacji projektowej zwanej dalej „Dokumentacją”,
2. pełnienia nadzoru autorskiego nad robotami realizowanymi według Dokumentacji
sporządzonej przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej Umowy,
na zasadach i w sposób określony w niniejszej Umowie, zwanych dalej „Przedmiotem Umowy”.
2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej został określony w Załączniku
nr 1 do Umowy.
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę z należytą starannością, właściwą dla zawodowego
charakteru wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, zgodnie z aktualnym poziomem
wiedzy i techniki oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
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2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów budowlanych i wykonawczych bez używania
nazw własnych materiałów i urządzeń a jedynie z określeniem ich wymaganych parametrów
technicznych. W przypadku doboru w dokumentacji projektowej materiałów lub urządzeń konkretnego
typu lub odpowiadających konkretnej normie należy opisać możliwość zastosowania

produktów

równoważnych.
Za produkt równoważny może być uznany produkt inny niż wymieniony w dokumentacji projektowej,
który spełnia założone parametry techniczne i jest pod tym względem nie gorszy od wymienionego w
ww. dokumentacji. Wymagane jest wówczas również określenie wymagań do jego zamiany.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje zespołem posiadającym odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i
umiejętności do wykonania Przedmiotu Umowy. Lista osób wchodzących w skład zespołu Wykonawcy,
wyznaczonych do realizacji Umowy, wraz ze wskazaniem ich funkcji i zakresu odpowiedzialności
stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Zmiana osób wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i nie wymaga zmiany Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w terenie i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń, co do
możliwości prawidłowego i terminowego wykonania Umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego zgłaszania Zamawiającemu ewentualnych
problemów, trudności w trakcie realizacji Umowy oraz powiadamiania o każdym istotnym zdarzeniu,
jakie może mieć wpływ na wykonanie Umowy, jeśli tylko będzie wiedział lub przy zachowaniu należytej
staranności powinien wiedzieć o zaistnieniu takiego zdarzenia, co nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za wykonanie Umowy zgodnie z jej warunkami.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania wskazanym przedstawicielom Zamawiającego
przynajmniej

raz

w

miesiącu

raportów

przedstawiających

zaawansowanie

wszelkich

prac

wykonywanych w ramach Umowy, w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną oraz do niezwłocznego,
pisemnego zgłaszania ewentualnych problemów, trudności w trakcie realizacji prac, w tym w
szczególności do przedkładania aktualnego harmonogramu uwzględniającego wszelkie opóźnienia lub
inne zmiany w stosunku do terminów określonych w § 3 Umowy.
7. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy ze wskazanymi przez Zamawiającego konsultantami,
współpracującymi przy realizacji Zadań.
8. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą, w szczególności do udzielania niezbędnych
informacji oraz udostępniania dokumentów bieżących i archiwalnych, które mogą być konieczne dla
realizacji niniejszej Umowy. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia materiałów i informacji
niezbędnych dla Wykonawcy w celu wykonania Dokumentacji, w terminie [.............] dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach zorganizowanych z przedstawicielami
Zamawiającego oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację Zadań, w zależności od
potrzeb.
10. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dla Zamawiającego projektu w zakresie określonym w
Załączniku nr 1 do Umowy w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację dla każdego
Zadania, w języku polskim, w formie zapisu elektronicznego w formacie [.............] oraz w formie
pisemnej, w [.............] egzemplarzach (w tym 1 egz. archiwalny).
11. W zakresie pełnienia przez Wykonawcę nadzoru autorskiego:
1. każdorazowo pobyt Wykonawcy na budowie będzie się odbywać na żądanie Zamawiającego, w
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ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy, Wykonawca odbędzie [.............]
(słownie [.............]) wizyt na budowie; każda dodatkowa wizyta na budowie ponad powyższą
ilość płatna będzie na rzecz Wykonawcy zgodnie ze stawką określoną w § 7 ust. 7 Umowy,

16. Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany jest poinformować Zamawiających o pojawiających
się na rynku nowościach i oferowanych nowych produktach/usługach oraz o szeroko rozumianych
innowacyjnych rozwiązaniach procesowych i organizacyjnych, w tym mających wpływ na optymalizację
współpracy.
17. Wykonawca zobowiązuje się regularnie informować Zamawiającego o postępie swoich działań w
zakresie zrównoważonego rozwoju i aktualizować przekazane informacje. W ramach podejmowanej
przez Zamawiającego oceny działań wykonawców w zakresie zrównoważonego rozwoju, Wykonawca
wyraża zgodę na taką ocenę i zobowiązuje się udostępnić Grupie Veolia podstawowe dane, w tym
sprawozdanie finansowe, które mogą być wymagane do dokonania takiej oceny.
18. Wykonawca zobowiązuje się również do uwzględnienia zaleceń sformułowanych po takich ocenach
oraz do podjęcia działań niezbędnych do zapewnienia poprawy i zgodności ze standardami
wynikającymi z w/w zobowiązań.
19. Wykonawca jest zobowiązany wobec Zamawiającego do przekazania danych i dokumentów w celu
ustalenia jakości usług oraz poprawności realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do
umożliwienia przeprowadzenia audytu na terenie jego organizacji w zakresie umożliwiającym ocenę
istniejącego systemu zapewnienia jakości dostarczanej dokumentacji/usługi. Zamawiający ma prawo
wykonać kontrole jakości uznane za konieczne, przy czym informacje te nie będą wykorzystywane
przez Wykonawcę do usprawiedliwienia i zwolnienia z odpowiedzialności za wady stwierdzone w
trakcie realizacji Umowy oraz w okresie rękojmi. Wszystkie działania wyszczególnione w niniejszym
ustępie są realizowane na koszt Zamawiającego.
20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za własne.
TERMIN WYKONANIA
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji:
1. dla Zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt [.............] Umowy - [Wybór opcji]
2. Zmiana terminów wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego – pod rygorem nieważności – aneksu
do Umowy.
3. Za termin wykonania poszczególnych Zadań przyjmuje się podpisanie przez Zamawiającego protokołu
odbioru danego Zadania w wymaganym terminie. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy przyjmuje
się podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru dla ostatniego Zadania w ramach przedmiotu
umowy w terminie wymaganym dla tego Zadania.
4. Obowiązki Wykonawcy w ramach pełnienia nadzoru autorskiego dla danego Zadania, Wykonawca
będzie wykonywał w całym okresie trwania robót budowlanych w ramach inwestycji, realizowanej w
oparciu o dokumentację wytworzoną w ramach tego Zadania, do czasu uzyskania ostatecznego
pozwolenia na użytkowanie lub prawomocnego zawiadomienia o zakończeniu budowy.
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MIEJSCE
§ 4.
Wykonawca dostarczy Dokumentację Zamawiającemu w następujące miejsce: do jego siedziby wraz z
jednostronnie podpisanym przez siebie protokołem odbioru tej Dokumentacji.
PROCEDURA ODBIORU
§ 5.
1. Zamawiający dokona sprawdzenia poprawności wykonania Dokumentacji pod kątem jej zgodności z
Umową w

terminie [.............] dni od dnia dostarczenia Dokumentacji przez Wykonawcę

Zamawiającemu.
2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi poprawność wykonania Dokumentacji, potwierdzi odbiór Dokumentacji
poprzez podpisanie protokołu odbioru.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku sprawdzania poprawności wykonania
Dokumentacji wystąpienia niezgodności, odbiór Dokumentacji nie będzie miał miejsca. W takim
przypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie Dokumentacji, a
Wykonawca przystąpi niezwłocznie do prac mających na celu jak najszybsze wyeliminowanie
niezgodności, a wraz z ich usunięciem ponownie zgłosi Dokumentację do odbioru i dostarczy ją w
miejsce wskazane w § 4 powyżej. Zamawiający dokona ponownie sprawdzenia poprawności
Dokumentacji i jeżeli Zamawiający stwierdzipoprawność wykonania Dokumentacji, potwierdzi odbiór
Dokumentacji protokołem odbioru, który zostanie podpisany przez obie Strony. W razie ponownego
wystąpienia niezgodności, Strony będą ponawiać procedurę odbioru Dokumentacji. Termin wyznaczony
na usunięcie stwierdzonych niezgodności nie jest nowym terminem i Zamawiającemu przysługuje
prawo naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią § 10 Umowy.
4. Zatwierdzenie i odbiór prac przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
wady, przewidzianej Umową lub odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa.
5. Dokumentacja zostanie sprawdzona oddzielnie dla każdego z Zadań. Braki w Dokumentacji jednego
Zadania nie wykluczają podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dla innego Zadania, w
przypadku stwierdzenia kompletności tej Dokumentacji.
6. W przypadku konieczności wcześniejszego uzgodnienia Dokumentacji z Zamawiającym, Wykonawca,
na [.............] dni przed odbiorem końcowym, przekaże Zamawiającemu kompletną do uzgodnienia
Dokumentację, co zostanie potwierdzone przez

Zamawiającego w formie pisemnego Protokołu

przekazania.
7. Po pisemnym lub e-mailowym uzgodnieniu przez Strony, Wykonawca uzupełnia dokumentację o
wymagany

projekt

organizacji

ruchu

i

odtworzenia

nawierzchni,

kosztorys

i

przekazuje

Zamawiającemu [.............] kompletnych egzemplarzy Dokumentacji wraz z [.............] egz. jej wersji
elektronicznej na płycie CD (opisy w formacie OFFICE, mapa cyfrowa w formacie dwg, rysunki w
formacie pdf, kosztorysy i przedmiary robót w formacie NORMA lub RODOS).
8. Odbiór przez Zamawiającego Dokumentacji, o której mowa w ust. 6 powyżej, nastąpi w oparciu o
procedurę przewidzianą w ust. 3 powyżej.

5/22

PRAWA AUTORSKIE
§ 6.
1. Wykonawca oświadcza, iż z chwilą wydania Dokumentacji Zamawiającemu, Wykonawcy przysługiwać
będą, na zasadzie wyłączności, nieograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, ani w żaden inny
sposób, w szczególności w zakresie czasu korzystania z nich, miejsca, zakresu, ani możliwości
rozporządzania nimi bez zgody osób trzecich – autorskie prawa majątkowe w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 666 z
późniejszymi zmianami, dalej „Ustawa”) do Dokumentacji jako całości i jakichkolwiek jego
części/fragmentów stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, (dalej łącznie jako „Utwór”), wraz
z prawem zezwalania na wykonywanie osobistego i zależnego prawa autorskiego do Utworu oraz że
prawa te są wolne od roszczeń osób trzecich.
2. Wykonawca oświadcza, iż w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy, z chwilą
podpisania protokołu odbioru Dokumentacji lub jej części, przenosi na Zamawiającego, w zakresie
nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz terytorialnie i czasowo, autorskie prawa
majątkowe oraz prawa zależne do Dokumentacji jako całości oraz do poszczególnych jej elementów,
stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy, na następujących polach eksploatacji:
1. korzystania z Dokumentacji zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności w zakresie niezbędnym
do realizacji danego Zadania, jego przebudowy, rozbudowy, modernizacji, etc.,
2. realizacji na podstawie Dokumentacji robót budowlanych, w tym zlecania realizacji robót
budowlanych przez osoby trzecie,
3. rozporządzania prawami do Dokumentacji, w tym przeniesienie nabytych praw autorskich
majątkowych na osoby trzecie,
4. trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania Dokumentacji w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym
wprowadzenia do pamięci komputera lub innego urządzenia, umieszczenia na wszelkich nośnikach
w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie lub zapisie,
5. publicznego udostępniania egzemplarzy Dokumentacji, w tym w Internecie, oraz jej udostępniania
osobom trzecim,
6. wprowadzania Dokumentacji lub jej części do obrotu, jej użyczanie lub najem w dowolnej formie,
bez jakichkolwiek ograniczeń, w tym pod względem ilościowym, przedmiotowym, czasowym i
terytorialnym,
7. tłumaczenia, przystosowywania, dokonywania skrótów

modyfikacji, adaptacji, opracowań,

przeróbek i zmian układu lub jakichkolwiek innych zmian Dokumentacji lub jej części,
8. wykonywania na podstawie Dokumentacji dzieł zależnych w postaci projektów szczegółowych i
innych,
9. sporządzania opracowań Dokumentacji,
10. korzystania ze sporządzonych opracowań,
11. rozporządzania prawami do sporządzonych opracowań,
12. a także na innych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy.
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3. Wykonawca,

wraz

z

przeniesieniem

praw

autorskich

majątkowych

do

Utworu,

zezwala

Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Utworu lub jego części
oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw
autorskich na polach eksploatacji określonych w ust. 2 powyżej. Dla uniknięcia wątpliwości Strony
niniejszym potwierdzają, iż powyższe wyłączne prawo zezwalania osobom trzecim na wykonywanie
zależnych praw autorskich Zamawiający może przenieść na inne osoby wedle swojego uznania.
4. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych, których zakres
określa art. 16 Ustawy, do Utworu lub jego poszczególnych części, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego oraz do niewystępowania z tego tytułu z jakimikolwiek roszczeniami majątkowymi –
przez czas do wygaśnięcia autorskich praw majątkowych do Utworu. Jednocześnie Wykonawca wyraża
zgodę na anonimowe udostępnianie Utworu lub jego poszczególnych części, jak też swobodny wybór
czasu, miejsca oraz formy publicznego udostępnienia Utworu lub jego poszczególnych części, jak też
na dokonywanie zmian, modyfikacji, adaptacji oraz opracowań Utworu lub jego poszczególnych części.
Wykonawca zwalnia Zamawiającego z obowiązku określonego w art. 2 ust. 5 Ustawy. Wykonawca nie
powierzy wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu lub jego poszczególnych części osobom
trzecim innym niż Zamawiający. Wykonawca zobowiązuje się, że uzyska od podmiotów, którym
przysługują autorskie prawa osobiste nieodwołalną i wyłączną zgodę na wykonywanie przez
Zamawiającego osobistych praw autorskich do Utworu lub jego poszczególnych części, w tym
sprawowanie nadzoru autorskiego oraz zgodę na dokonywanie wszelkich innych ww. czynności, bez
konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, w tym upoważnienie do udzielania w imieniu
twórcy takiej zgody. W związku z tym Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez
Zamawiającego powyższego oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym zakresie.
5. Wykonawca wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego i jego następców prawnych lub inne wskazane
przez niego osoby do dokonywania adaptacji, opracowań, przeróbek i zmian w Utworze lub jego
poszczególnych częściach, wykorzystywania Utworu lub jego poszczególnych części w innych utworach
stworzonych na potrzeby Zamawiającego.
6. Strony niniejszym uzgadniają, że z chwilą przekazania przez Wykonawcę Dokumentacji, Wykonawca
przenosi na

Zamawiającego własność wszystkich nośników, na

których utrwalone

zostało

Dokumentacja, a które zostaną Zamawiającemu przekazane.
7. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym zwolnić Zamawiającego od odpowiedzialności względem
jakichkolwiek osób trzecich, a także naprawić wszelkie szkody (w tym w szczególności koszty
procesowe, koszty pomocy prawnej oraz zasądzone lub uzgodnione w ugodzie kwoty pieniężne), jakie
Zamawiający poniesie w wypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w związku
z wykorzystywaniem Utworu lub jego poszczególnych części lub opracowań Utworu.
8. Jeżeli osoba trzecia będzie dochodzić w postępowaniu spornym przeciwko Zamawiającemu roszczeń, o
których mowa w powyższym ust. 7, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przyłączy się do takiego
postępowania, a także – jeżeli będzie to możliwe – zwolni Zamawiającego od obowiązku udziału w
takim postępowaniu.
9. Wykonawca niniejszym oświadcza, iż najpóźniej do chwili wydania Zamawiającemu Dokumentacji lub
jej części się przysługiwać mu będą majątkowe prawa autorskie od wszystkich współtwórców oraz
wszelkie inne prawa zależne w stosunku do Utworu lub jego poszczególnych elementów – w zakresie
umożliwiającym przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych na Zamawiającego
zgodnie z postanowieniami Umowy oraz późniejsze, zgodne z prawem korzystanie z Utworu w zakresie
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pól eksploatacji wymienionych w Umowie, jak również do tej chwili będzie posiadał zgodę twórcy
Dokumentacji na niewykonywanie przez niego autorskich praw osobistych do Dokumentacji lub jej
części, których zakres określa art. 16 Ustawy, w tym zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub

WYNAGRODZENIE
§ 7.
1. Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma z tytułu wykonania niniejszej Umowy, wynagrodzenie na
łączną kwotę netto [.............] zł (słownie: [.............] 00/100) złotych,

, które obejmuje

wykonanie poszczególnych Zadań za kwoty ryczałtowe netto określone w Harmonogramie prac i
płatności, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.Kwota wynagrodzenia będzie powiększona o podatek
od towarów i usług, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
2. Wynagrodzenie określone powyżej w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i wydatki poniesione przez
Wykonawcę oraz jego Wybór opcji kontrahentów i współpracowników w ramach Umowy.
3. Ryzyko i odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszystkich kosztów i wydatków związanych z
realizacją Umowy objętych powyższym wynagrodzeniem ryczałtowym, jak również oddziaływanie
innych czynników mogących mieć wpływ na koszty i wydatki ponosi Wykonawca. Ewentualne
niedoszacowanie, pominięcie, zmiana cen nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
ryczałtowego.
4. W przypadku gdy Dokumentacja zostanie wykonana i odebrana przez Zamawiającego na podstawie
podpisanego protokołu odbioru Dokumentacji, przed terminem określonym w § 3 ust. 1 Umowy,
Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.
5. Dodatkowe wynagrodzenie

obliczane będzie jako iloczyn stawki dziennej w wysokości 0,5 % (pięć

dziesiątych procenta) wynagrodzenia netto Wykonawcy o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy oraz ilości
dni, określonych jako różnica pomiędzy terminem wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy , a terminem
faktycznego wykonania i odebrania przez Zamawiającego Dokumentacji

na podstawie podpisanego

przez Strony protokołu odbioru Dokumentacji.
6. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia będzie określana przez Zamawiającego w protokole odbioru
Dokumentacji.
7. Za każdą dodatkową wizytę Wykonawcy na budowie w ramach nadzoru autorskiego, Wykonawcy
przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości netto [.............] zł (słownie : 00/100) złotych za
każdą wizytę, powiększone o podatek od towarów i usług, w wysokości wynikającej z obowiązujących
przepisów prawa.
WARUNKI PŁATNOŚCI I OBOWIĄZKI PODATKOWE
§ 8.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto: [.............] na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT, w oparciu o podpisany przez obie Strony protokół odbioru ostatniego
Zadania, w terminie 30 dni od daty jej prawidłowego doręczenia do Inwar/Veolia ul. Juliana Tuwima 4,
98-200 Sieradz. Każda zmiana miejsca dostarczenia faktur, możliwa jest w drodze jednostronnego
oświadczenia Zamawiającego.
2. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym podpisany zostanie więcej niż jeden Protokół
odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury łącznej dla wszystkich prac wykonanych
w danym miesiącu kalendarzowym, z uwzględnieniem podziału na ZADANIA.
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3. Wykonawca zobowiązany jest umieścić na fakturze numer zamówienia nadany przez Zamawiającego.
Ponadto strony ustalają, iż faktury wystawiane Zamawiającemu przez Wykonawcę nie będą
przygotowywane w całości lub części (wypełniane) pismem ręcznym.
4. Strony ustalają, że za datę zapłaty faktury uważać będą datę obciążenia konta bankowego
Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że wystawia, posiada i przechowuje wszystkie dokumenty - zgodnie z
obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), a w szczególności z art. 106 a-q i 112 tej ustawy oraz wydanymi na jej
podstawie przepisami wykonawczymi.
6. W przypadku, gdy Wykonawca uchybi obowiązkom określonym w przepisach, o których mowa w ust. 5,
a Zamawiający poniesie z tego tytułu szkodę, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia w
pełnej wysokości, w szczególności zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Zamawiającego uiszczonych
przez niego kwot odliczeń od podatku VAT, odsetek i kar.
7. Każda ze Stron potwierdza, iż na dzień zawarcia niniejszej umowy jest zarejestrowanym podatnikiem
podatku od towarów i usług.
8. Zamawiający (Veolia) posługuje się następującym numerem identyfikacji podatkowej :_________.
9. Wykonawca (druga strona niniejszej umowy) posługuje się następującym numerem identyfikacji
podatkowej :_________.
10. Strony potwierdzają, iż podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku
dochodowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
11. Strony w każdym przypadku dopuszczają możliwość realizacji płatności za zobowiązanie wynikające z
Umowy z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, niezależnie od reguł ukonstytuowanych
mocą Działu XI, Rozdział 1a ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, dokonanie
płatności z wykorzystaniem przywołanego mechanizmu stanowić będzie wykonanie zobowiązania przez
Zamawiającego (Veolia).
12. Strony oświadczają, iż wszelkie rachunki bankowe wskazane do realizacji płatności w zakresie
niniejszej umowy zostały zgłoszone do elektronicznego rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej

w ramach tzw. „białej listy podatników” (zwanego dalej „Wykazem”), o

którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Jeżeli przed realizacją płatności Zamawiający
(Veolia) poweźmie informację o braku zaewidencjonowania rachunku bankowego wskazanego w
niniejszej umowie lub na fakturze w Wykazie, Zamawiający (Veolia) będzie uprawniony do dokonania
zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie, co będzie stanowić wykonanie
zobowiązania Zamawiającego (Veolia).
13. Zamawiający (Veolia) działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że [jest/nie jest]
dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 w/w ustawy.
14. Wykonawca działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że [jest/nie jest] dużym
przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 w/w ustawy.
15. Strony poinformują się wzajemnie o każdej zmianie w zakresie powyższych oświadczeń w terminie
trzech (3) dni roboczych od zaistnienia okoliczności determinującej zmianę.
16. Strony zastrzegają sobie prawo do wystąpienia wobec siebie z roszczeniem odszkodowawczym, w
sytuacji, gdy w efekcie złożenia niezgodnych ze stanem faktycznym oświadczeń zawartych w
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niniejszym paragrafie Strona poniesie szkodę, w tym między innymi dodatkowe zobowiązanie
podatkowe czy inną sankcję o charakterze podatkowym.

6. za każdy przypadek niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 11
Umowy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia netto Wykonawcy o którym mowa w § 7 ust. 1
Umowy,
7. z tytułu nieprzestrzegania przez Wykonawcę lub jego pracowników,

oraz wszelkich innych osób

współpracujących z Wykonawcą przy wykonywaniu niniejszej Umowy wymagań bhp i ppoż. oraz
ochrony środowiska na podstawie udokumentowanych naruszeń w wysokości ustalonej dla danego
naruszenia w taryfikatorze kar zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia netto
Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Zamawiającego.
4. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
5. Strony mogą

dochodzić

na

zasadach ogólnych odszkodowania

przewyższającego wysokość

zastrzeżonych kar umownych.
SIŁA WYŻSZA
§ 11.
1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej okoliczności siły wyższej mogące
mieć wpływ na niewykonanie Umowy. Strony ustalają, że pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie
zdarzenia które wpływają na realizację Umowy, a pozostają poza kontrolą Stron i których nie można
było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet mimo przedsięwzięcia przez
Strony wszelkich uzasadnionych czynności zmierzających do uniknięcia takich wydarzeń lub ich
skutków.
2. Pojęcie siły wyższej obejmuje w szczególności:
1. działania wojenne lub stany nadzwyczajne w tym:
1. stan wojenny,
2. stan wyjątkowy,
3. stan klęski żywiołowej w tym spowodowany siłami przyrody, jak również awariami urządzeń
przemysłowych i skażeniem radioaktywnym,
2. atak terrorystyczny,
3. strajk trwający dłużej niż 60 dni,
4. działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można było się
zabezpieczyć.
3. Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek działania siły wyższej,
jest obowiązana do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, poinformowania
drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.
4. Brak powiadomienia lub zwłoka z powiadomieniem drugiej strony o wystąpieniu siły wyższej
spowoduje, iż strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na siłę wyższą jako przyczynę
zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.
5. Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej,
jest obowiązana do podjęcia wszelkich możliwych i prawem przewidzianych działań w celu
zminimalizowania wpływu działania siły wyższej na wykonanie Umowy.
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6. W przypadku trwania siły wyższej przez okres dłuższy niż [.............] każda ze stron ma prawo
rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W terminie 10 dni od daty rozwiązania Umowy w
powyższy sposób, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół
zaawansowania prac w toku, wg stanu na dzień rozwiązania. Na podstawie ww. protokołu, Strony
uzgodnią pisemnie, pod rygorem nieważności, zakres prac do odebrania przez Zamawiającego oraz
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu tych prac, które Zamawiający, w przypadku
dokonania takiego uzgodnienia, zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy. Strony zgodnie oświadczają, że
związane są wówczas postanowieniami niniejszej Umowy, o których mowa w § 2 ust. 10-11, o ile
wykonaną i odebraną w powyższy sposób częścią Umowy będzie Dokumentacja lub jej część, chyba że
Zamawiający zwolni Wykonawcę z wykonania tych obowiązków, § 6, § 9, § 10 ust. 2 pkt 6), § 14 i § 16
w stosunku do prac wykonanych i odebranych w powyższy sposób. Poza powyższym, Stronom nie
przysługują żadne roszczenia, w tym odszkodowawcze lub o zapłatę kary umownej z tytułu
rozwiązania.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
§ 12.
1. Wykonawca, oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na kwotę co najmniej [.............] zł, którą przedłożył Zamawiającemu w dniu
podpisania niniejszej Umowy i zobowiązuje się do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez cały
okres obowiązywania niniejszej Umowy.
2. Nie dotyczy
3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane kopie polis ubezpieczeniowych
najpóźniej w dniu podpisania niniejszej Umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego w trakcie
realizacji niniejszej Umowy zgłoszone na piśmie.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 13.
1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie Strony do czasu wykonania prac, objętych jej
przedmiotem.
2. Poza sytuacjami unormowanymi przepisami prawa Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy
składając Wykonawcy pisemne – pod rygorem nieważności - oświadczenie o odstąpieniu w przypadku
gdy:
1. podjęto decyzję o rozwiązaniu lub otwarciu likwidacji Wykonawcy,
2. Wykonawca nie rozpoczął opracowywania Dokumentacji bez podania uzasadnienia lub nie
kontynuuje go mimo wezwania przez Zamawiającego do podjęcia opracowania Dokumentacji w
terminie 7 dni od otrzymania wezwania,
3. Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy niezgodnie z Umową, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do zaprzestania naruszeń,
4. Nie dotyczy
5. opóźnienie wykonania przedmiotu Umowy

, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1

Umowy, przekroczy [.............] dni.

12/22

3. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 2, Zamawiający może odstąpić od umowy w
sytuacji, gdy wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
4. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach, o których mowa w ust. 2 powyżej.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przed odbiorem jakiejkolwiek Dokumentacji, Umowę uważa się za
niezawartą i Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu
zawarcia oraz wykonania niniejszej Umowy, w tym odszkodowawcze oraz o zapłatę jakiegokolwiek
wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
6. W przypadku gdy Zamawiający odstąpił od Umowy na podstawie ust. 3 powyżej, w terminie 10 dni od
daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy
protokół zaawansowania prac w toku, wg stanu na dzień odstąpienia. Na podstawie ww. protokołu,
Strony uzgodnią pisemnie, pod rygorem nieważności, zakres prac do odebrania przez Zamawiającego
oraz wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu tych prac, które Zamawiający, w
przypadku dokonania takiego uzgodnienia, zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy; Strony zgodnie
oświadczają, że związane są wówczas postanowieniami niniejszej Umowy, o których mowa w § 2 ust.
10-11 (o ile wykonaną i odebraną w powyższy sposób częścią Umowy będzie Dokumentacja lub jej
część), § 6, § 9, § 10 ust. 2 pkt 6), § 14 i § 16 w stosunku do prac wykonanych i odebranych w
powyższy sposób.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy po wykonaniu i odebraniu którejkolwiek Dokumentacji, a w trakcie
wykonywania kolejnej/ych:
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za Dokumentację/e wykonaną/ i
odebraną/ i Strony zgodnie oświadczają, że związane są postanowieniami niniejszej Umowy, o
których mowa w § 2 ust. 10-11, § 6, § 9, § 10 ust. 2 pkt 6), § 14 i § 16 w stosunku do prac
wykonanych i odebranych protokołem odbioru,
2. poza roszczeniami, o których mowa w pkt 1) powyżej, Wykonawcy nie przysługują w tym
przypadku żadne inne roszczenia z tytułu prac opisanych w pkt 1) powyżej, w tym
odszkodowawcze,
3. w pozostałym zakresie Umowę uważa się za niezawartą i Wykonawcy nie przysługują w stosunku
do Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu zawarcia oraz wykonania niniejszej Umowy, w tym
odszkodowawcze oraz o zapłatę pozostałej części wynagrodzenia, z zastrzeżeniem

ust. 6

powyżej.
POUFNOŚĆ
§ 14.
1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy
informacji poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić
jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
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2. Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w
formie ustnej, pisemnej, elektronicznej lub każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt ich
zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu
zawarcie Umowy oraz w trakcie ich realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione
Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej
okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym,
ekonomicznym,

prawnym,

technicznym,

organizacyjnym,

handlowym,

administracyjnym,

marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z
którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany
kapitałowo lub umownie.
3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać,
przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż
realizacja Umowy, jakichkolwiek informacji poufnych.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do informacji poufnych:
1. które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego;
2. które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy
do zachowania poufności;
3. które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;
4. których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, a zwłaszcza
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,
2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR), regulaminu giełdy lub na podstawie żądania
uprawnionych władz,
5. które stanowią informacje powszechnie znane.
5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać informacje poufne swoim
pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed
jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach
określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
jak za działania i zaniechania własne.
6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę w
okresie obowiązywania Umowy oraz w terminie [Wybór opcji] od jej wygaśnięcia, rozwiązania lub
odstąpienia od Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu
Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie
Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki informacji
poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla
celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować.
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8. Ujawnienie informacji poufnych, jak również pozostałych informacji związanych z Zamawiającym lub
Przedmiotem Umowy/Porozumienia* może nastąpić jedynie po uprzednim porozumieniu się z
Zamawiającym, w tym przekazaniu projektu informacji i jej

e-mailowym zatwierdzeniu przez

Zamawiającego . Zamawiający zostanie poinformowany o dokonanym ujawnieniu.
PODWYKONAWSTWO
§ 15.
Zamawiający nie dopuszcza realizacji przez Wykonawcę żadnego Zadania ani jakiechkolwiek prac w ramach
Przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawców.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA
§ 16.
Nie dotyczy
PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 17.
1. Strony ustalają, że osobami nadzorującymi wykonywanie niniejszej Umowy, w tym, podpisania
protokołu odbioru będą:
1. ze strony Zamawiającego bez prawa wprowadzania w niej zmian:
1. [.............] nr tel. [.............], email [.............]
2. ze strony Wykonawcy bez prawa wprowadzania w niej zmian:
1. [.............] nr tel. [.............], email [.............]
3. ze strony Zamawiającego bez prawa zaciągania zobowiązań:
1. [.............] nr tel. [.............], email [.............]
4. ze strony Wykonawcy bez prawa zaciągania zobowiązań:
1. [.............] nr tel. [.............], email [.............]
2. Strona może zmienić w każdym czasie osobę nadzorującą w jej imieniu wykonywanie Umowy jak
również numery telefonów i adresy email, przy czym zmiana taka jest skuteczna wobec drugiej Strony
z chwilą pisemnego poinformowania Strony o takiej zmianie.
3. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany niniejszej

Umowy i wymagają jedynie pisemnego

zawiadomienia drugiej Strony.
ZASADY UCZCIWEGO KONTRAKTOWANIA
§ 18.
Strony niniejszym zobowiązuje się do przestrzegania zasad uczciwego kontraktowania określonych w
Załączniku nr 9 do niniejszej umowy, stanowiącego jej integralną część.
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 19.
1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) danych
osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako osoby reprezentujące Stronę, kontaktowe lub
odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy, określonych poniżej i
zobowiązuje się udostępnić je drugiej Stronie w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) adres
e-mail.
2. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób, o których mowa w ust. 1, do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie Umowy, ustalenie, dochodzenie lub obronę
roszczeń prawnych wynikających z Umowy lub z nią związanych.
3. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z Umową, RODO oraz innymi
przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny, wobec
wskazanych przez siebie osób, o których mowa w ust. 1, w tym poinformować je o udostępnieniu ich
danych drugiej Stronie w zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje
wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO. Obowiązki informacyjne Stron stanowią odpowiednio
załączniki numer 13 i 14 o niniejszej Umowy. Strona, które spełnia obowiązek informacyjny w imieniu
drugiej Strony, nie ponosi odpowiedzialności za zakres ani treść tego obowiązku informacyjnego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20.
1. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i zobowiązań wynikających z niniejszej
Umowy

bez

zgody

Zamawiającego

pod

rygorem

bezskuteczności

takiej

czynności

wobec

Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wszystkie dokumenty bezpośrednio związane z niniejszą Umową muszą być przygotowane w języku
polskim. Wszelkiego rodzaju tłumaczenia dokumentów Wykonawca wykonuje na własny koszt.
6. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostały uznane za nieważne, Umowa w
pozostałej części pozostanie ważna. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Strony
zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi
celem do postanowień uznanych za nieważne.
7. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia, uzgodnienia lub porozumienia pomiędzy
Stronami w zakresie Przedmiotu Umowy, niezależnie od formy w jakiej zostały dokonane, bez potrzeby
ich odrębnego rozwiązywania.
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8. Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
9. Wszelka korespondencja między Stronami będzie kierowana pod niżej wskazane adresy:
1. Zamawiający: [.............], ul. [.............],
2. Wykonawca: [.............], ul. [.............]
9. Strony są zobowiązane zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu. W razie
zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z
adnotacją o niemożności doręczenia, traktuje się jak doręczone
10. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy,
2. Załącznik nr 2 - Wykaz osób Wykonawcy (funkcja i zakres odpowiedzialności),
3. Załącznik nr 3 - Harmonogram Prac i Płatności,
4. Załącznik nr 4 - Nie dotyczy,
5. Załącznik nr 5 - Nie dotyczy,
6. Załącznik nr 6 - Nie dotyczy,
7. Załącznik nr 7 - Wymagania bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska wraz z taryfikatorem kar z
tytułu naruszeń przepisów bhp i ppoż. na terenie Zamawiającego lub obiektach zewnętrznych, na
których Wykonawca realizuje prace na rzecz Zamawiającego,
8. Załącznik nr 8 - Nie dotyczy,
9. Załącznik nr 9 - Zasady uczciwego kontraktowania,
10. Załącznik nr 10 - Ogólne warunki zakupu (OWZ).
11. Załacznik nr 11 - nie dotyczy
12. Załacznik nr 12 - nie dotyczy
13. Załącznik nr 13 - Obowiązek informacyjny Veolia
14. Załącznik nr 14 - Obowiązek informacyjny wykonawcy
15. Załącznik nr 15 - Nie dotyczy
16. Załącznik nr 16 - Nie dotyczy
17. Załącznik nr 17 - Nasze podstawowe zasady relacji z dostawcami.
Zamawiający:

Wykonawca:

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

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

(podpis osoby upoważnionej

(podpis osoby upoważnionej

i pieczątka funkcyjna)

i pieczątka funkcyjna)
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Załącznik nr 9 - Zasady uczciwego kontraktowania

18/22

1. W ramach wdrażania postanowień niniejszej umowy, Strony zobowiązują się na mocy niniejszej
klauzuli do ścisłego przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów zakazujących korupcji
pracowników państwowych i prywatnych, płatnej protekcji, prania pieniędzy, zwłaszcza tych, które
mogłyby uniemożliwić startowanie w przetargach publicznych, czyli m.in.:
a. ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych [Foreign Corrupt Practices Act] z 1977 roku,
b. brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej [UK Bribery Act] z 2010 roku,
c. francuskiej ustawy zwanej ustawą „Sapin” z 2016 roku,
d. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
2. Strony zobowiązują się do wdrożenia i stosowania niezbędnych i właściwych polityk oraz środków w
celu zapobiegania korupcji i powstrzymywania jej.
3. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z posiadaną wiedzą, jego przedstawiciele prawni, dyrektorzy,
pracownicy, przedstawiciele i wszystkie inne osoby świadczące usługi na rzecz Zamawiającego
(Veolia) na podstawie niniejszej umowy nie oferują, nie wręczają, nie godzą się na wręczanie, nie
wydają zgody, nie oczekują i nie przyjmują, bezpośrednio lub pośrednio, pieniędzy lub innych
podobnych korzyści od jakichkolwiek osób lub spółek, w tym w odniesieniu do jakigokolwiek oficjalnego
przedstawiciela lub pracownika rządu, przedstawiciela partii politycznej, kandydata na stanowisko
polityczne oraz dowolnej osoby pełniącej funkcję ustawodawczą, administracyjną lub sadową, na rzecz
dowolnego kraju, agencji lub przedsiębiorstwa państwowego bądź dowolnego przedstawiciela
krajowej lub międzynarodowej organizacji państwowej, z zamiarem ich skorumpowania i/lub w celu
skłonienia ich do postępowania w sposób niewłaściwy w świetle pełnionych przez nich funkcji lub
działań, w celu przedłużenia współpracy lub uzyskania dla Zamawiającego (Veolia) kontaktu
handlowego lub pozyskania dla Zamawiającego (Veolia) jakiejkolwiek korzyści w ramach jej
działalności handlowej.
4. Wykonawca zobowiązuje się w rozsądnym terminie powiadomić Zamawiającego (Veolia) o wszelkim
pogwałceniu niniejszej klauzuli.
5. Jeżeli Zamawiający (Veolia) powiadomi Wykonawcę o istnieniu wiarygodnych przyczyn pozwalających
sądzić, że Wykonawca nie przestrzegał niniejszej klauzuli:
a. Zamawiający (Veolia) będzie mógł bez wypowiedzenia zawiesić wykonanie niniejszej umowy na
czas, jaki uzna za stosowny, w celu zbadania wspomnianych faktów, nie ponosząc za to
odpowiedzialności lub nie generując odpowiedzialności w stosunku do Wykonawcy z tytułu rzeczonego
zawieszenia.
b. Wykonawca podejmie rozsądne środki w celu zapobiegania utracie lub zniszczeniu dowodów
związanych z rzeczonymi faktami.
6. W sytuacji, gdy Wykonawca nie przestrzega niniejszej klauzuli:
a. Zamawiający (Veolia) będzie mógł w trybie natychmiastowym rozwiązać niniejszą umowę bez
okresu wypowiedzenia i nie ponosząc za to odpowiedzialności.
b. Wykonawca wypłaci odszkodowanie Zamawiającemu (Veolia), w granicach dopuszczonych
przepisami, z tytułu strat, szkód lub wszelkich wydatków poniesionych lub doświadczonych przez
Zamawiającego (Veolia) w wyniku wspomnianego nieprzestrzegania klauzuli.
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Załącznik nr 13 – Obowiązek informacyjny Veolia
W związku z obowiązywaniem 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 ich
swobodnego przepływu (Rozporządzenie) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane
osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b, c oraz f
(w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):
w celu realizacji umowy lub zlecenia zakupu i są przechowywane przez okres 6 lat od momentu w
którym operacje, transakcje zakupu i postępowanie zakupowe zostały ostatecznie zakończone, a
zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi
z tytułu realizacji umowy lub zlecenia,
w celu tworzenia statystyk zestawień i analiz na potrzeby własne i wówczas dane osobowe będą
przechowywane przez okres 3 lat od ostatniej czynności na danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację
umowy lub zlecenia.
W przypadku przedstawicieli dostawców, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od dostawców, których
reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.
Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby korzystania z
Państwa produktów i usług lub na potrzeby korzystania z produktów i usług dostawców, których jesteście
Państwo przedstawicielami, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne,
informatyczne.
Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:
dostępu do treści swoich danych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu,
Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w
przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Informujemy również, że współadministratorami Państwa danych osobowych są:
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Veolia Energia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2,
Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-016) przy ul. Energetycznej 3,
Veolia Energia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-016) przy ul. Energetycznej 3,
Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (02-591) przy ul. Batorego 2,
Veolia Energia Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi (92-550) przy ul. J. Andrzejewskiej 5,
Veolia term S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2,
Veolia Industry Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-696) przy Al. Solidarności 46,
Veolia Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Świecie (86-105) przy ul. Ciepłej 9,
Veolia Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Zagórskiej 173,
Veolia Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu (22-400) przy ul. Hrubieszowskiej 173,
Veolia Szczytno Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnie (12-100) przy ul. Solidarności 17,
Fundacja Veolia Polska z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2,
PWiK Tarnowskie Góry Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Opolskiej 51,
EKO-ZEC Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-016) przy ul. Energetycznej 7A,
Construction Development Center Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-017) przy ul.
Energetycznej 7A,
Veolia Wągrowiec Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu (62-100) przy ul. Mieczysława Jeżyka 52.
Veolia Zachód Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), przy ul. Powstańców Śląskich
28/30,
Z Inspektorem ochrony danych osobowych w spółkach wymienionych powyżej mogą się Państwo
kontaktować pod adresem: inspektor.pl.vpol@veolia.com.
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Obowiązek informacyjny wykonawcy
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