Tom II

WARUNKI UMOWY

Rozdział 1

WARUNKI UMOWY RAMOWEJ

UMOWA RAMOWA
dotycząca wykonania inwentaryzacji przyrodniczych na potrzeby przeprowadzenia
analiz i sporządzenia dokumentacji środowiskowych dla inwestycji kolejowych
związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego

Warszawa, … 2019
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UMOWA RAMOWA nr ……………………. (dalej zwana „Umową”),
zawarta w dniu …………… roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
Zamówienia pn. wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych na potrzeby przeprowadzenia analiz
i sporządzenia dokumentacji środowiskowych dla inwestycji kolejowych związanych z budową
Centralnego Portu Komunikacyjnego
pomiędzy:
Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000759991, nr NIP 70108-94-497, nr REGON 381918620, kapitał zakładowy 10.000.000 zł,
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
1. ………………………………………….
2. ………………………………………….
a
Wykonawcą nr ….
…........................................................... z siedzibą w ................................................... wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
......................................................................................... pod numerem KRS ...............................................,
nr NIP................................., nr REGON........................, reprezentowanym przez upoważnionego
przedstawiciela (i):
………………………………………….
………………………………………….
Zamawiający oraz Wykonawcy w treści niniejszej Umowy łącznie zwani są „Stronami”, indywidualnie zaś
„Stroną”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w oparciu o przepisy dotyczące udzielenia zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 w związku z art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.), została zawarta Umowa Ramowa o
treści następującej:
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§1
DEFINICJE
Użyte w Umowie określenia oznaczają:
1) Dni - ilekroć Umowa posługuje się terminem „Dni” należy przez to rozumieć dni kalendarzowe,
z zastrzeżeniem postanowień Umowy wskazujących wprost na „Dni robocze”.
2) Dni robocze - ilekroć Umowa posługuje się terminem „Dni robocze” należy przez to rozumieć dni
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3) Oferta Wykonawcza – oferta Wykonawcy złożona w Zamówieniu Cząstkowym w celu zawarcia
Umowy Wykonawczej.
4) Oferta Ramowa – oferta Wykonawcy złożona i wyłoniona w postępowaniu przetargowym
prowadzonym w celu zawarcia Umowy Ramowej, stanowiąca Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej.
5) Personel – osoby przy pomocy których Wykonawca wykonuje Umowę Ramową.
6) Personel podstawowy – osoby wymagane Ramowym OPZ, w tym osoby wskazane imiennie
w przedłożonej przez Wykonawcę Ofercie Ramowej lub oświadczeniach i dokumentach złożonych
w postępowaniu, w wyniku którego zawarto Umowę Ramową, przez Wykonawcę w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.
7) Personel pomocniczy – inne niż Personel podstawowy osoby wykonujące Przedmiot Umowy
Ramowej, stanowiące pomoc Personelu podstawowego.
8) Ramowy OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia dla Umowy Ramowej, stanowiący Załącznik nr 1 do
Umowy Ramowej.
9) Siła Wyższa – zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one
zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne,
klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki
i strajki.
10) Umowa Ramowa - umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, której celem jest
ustalenie warunków dotyczących Zamówień Cząstkowych, jakie mogą zostać udzielone w okresie
jej obowiązywania, w niniejszej Umowie również jako „Umowa”.
11) Umowa Wykonawcza - umowa dotycząca Zamówienia Cząstkowego, którego przedmiot jest
objęty Umową Ramową, zawierana na warunkach nie mniej korzystnych, niż określone w Umowie
Ramowej. Istotne Postanowienia Umowy Wykonawczej (IPU) stanowią załącznik nr 2 do Umowy
Ramowej.
12) ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018, poz.
1986 ze zm.).
13) Zamówienie Cząstkowe - oznacza zamówienie realizowane w ramach Umowy Ramowej, udzielane
w trybie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit b ustawy Pzp i objęte odrębną Umową Wykonawczą.
14) Zaproszenie do składania Ofert Wykonawczych - zaproszenie skierowane do Wykonawców,
z którymi została zawarta Umowa Ramowa, w celu udzielenia Zamówienia Cząstkowego,
zawierające informacje niezbędne do złożenia Ofert Wykonawczych.

1.

2.
3.

§2
PRZEDMIOT UMOWY RAMOWEJ
Przedmiotem Umowy Ramowej jest ustalenie warunków dotyczących Zamówień Cząstkowych na
wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania
Umowy Ramowej.
Przedmiot Umowy Ramowej i obowiązki Wykonawcy wyznaczają Umowa Ramowa oraz jej integralne
załączniki tj. Ramowy OPZ oraz Istotne Postanowienia Umowy Wykonawczej.
Zamawiający może zlecić w Zamówieniu Cząstkowym dowolny zakres inwentaryzacji przyrodniczej
określony w Ramowym OPZ. W szczególności w ramach Umowy Ramowej przewiduje się możliwość
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4.
5.
6.

zlecenia ograniczonego zakresu Zamówienia Cząstkowego w sytuacji konieczności dokończenia prac
inwentaryzacyjnych, niezrealizowanych w ramach udzielonego wcześniej Zamówienia Cząstkowego,
od którego realizacji odstąpiono.
Zasady udzielania poszczególnych Zamówień Cząstkowych określone zostały w § 5 Umowy Ramowej.
Zawarcie Umowy Ramowej nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia publicznego i nie rodzi
po stronie Zamawiającego obowiązku udzielenia Zamówień Cząstkowych.
Umowa Ramowa nie ogranicza Zamawiającego do realizacji usług stanowiących Przedmiot Umowy
tylko na podstawie Umowy, co oznacza, że Zamawiający ma możliwość zamówienia takich usług
również poza Umową Ramową.

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY RAMOWEJ
Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy Ramowej:
1) Data rozpoczęcia realizacji Umowy: dzień podpisania Umowy Ramowej;
2) Termin realizacji Umowy: 60 miesięcy od dnia jej zawarcia, chyba, że wcześniej wyczerpana zostanie
kwota określona w § 4 ust. 1 pkt. 3 Umowy, stanowiąca całkowitą wartość Umowy Ramowej.
3) Wymagany termin wykonania poszczególnych Zamówień Cząstkowych zostanie każdorazowo
określony w Zaproszeniu do składania Ofert Wykonawczych w Zamówieniu Cząstkowym. Może on
także wykraczać poza okres obowiązywania Umowy Ramowej, o ile Zamówienie Cząstkowe zostanie
udzielone zgodnie z § 5 ust. 11 Umowy.

1.

2.

3.
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§4
WYNAGRODZENIE
Całkowita wartość Umowy Ramowej nie przekroczy kwoty:
1) Wynagrodzenie netto (bez podatku VAT): 26 400 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia sześć
milionów czterysta tysięcy złotych 00/100),
2) Podatek VAT wg obowiązującej stawki:
6 072 000,00 PLN (słownie: sześć milionów
siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100),
3) Wynagrodzenie brutto:
32 472 000,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa
miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100),
Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 (dalej zwane także „Kwotą Maksymalną”)
stanowi górną granicę zobowiązań, jakie Zamawiający może zaciągnąć w ramach Umowy Ramowej
poprzez poszczególne Zamówienia Cząstkowe.
Udzielenie Zamówień Cząstkowych na niższą kwotę niż wskazana w ust. 1 pkt. 3 nie może być
podstawą roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu niewykorzystania całości Kwoty Maksymalnej.
W przypadku wyczerpania Kwoty Maksymalnej przed upływem terminu, o którym mowa w § 3 pkt 2
Umowy Ramowej, Umowa Ramowa wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń
Stron.
Koszty związane z realizacją Umowy Ramowej, jak i Umów Wykonawczych, winny zostać ujęte
w Ofercie Ramowej złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy Ramowej.
Maksymalne ceny jednostkowe wskazane w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy Ramowej są stałe
do końca realizacji Umowy, z zastrzeżeniem § 8 i 9 Umowy.
§5
ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ CZĄSTKOWYCH
Zamawiający będzie udzielał Zamówienia Cząstkowe Wykonawcom w miarę zaistniałych potrzeb.
Zamówienia Cząstkowe udzielane będą Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisem art. 101a ust. 1
pkt 2 lit. b ustawy Pzp, spośród Wykonawców, z którymi Zamawiający zawarł Umowę Ramową.
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Zamawiający zaprosi Wykonawców do złożenia Ofert Wykonawczych przekazując im:
1) Zaproszenie do składania Ofert Wykonawczych dla udzielenia Zamówienia Cząstkowego,
w którym określi wszelkie niezbędne do sporządzenia oferty informacje, dotyczące
w szczególności przedmiotu zamówienia, terminu i sposobu jego realizacji, wadium,
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, terminu związania ofertą,
2) Formularz Oferty Wykonawczej,
3) Umowę Wykonawczą (projekt),
4) Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zamówienia Cząstkowego,
oraz pozostałe informacje i warunki specyfikujące dane Zamówienie Cząstkowe, w tym termin oraz
sposób złożenia Ofert Wykonawczych.
Zaproszenia do składania Ofert Wykonawczych na realizację Zamówienia Cząstkowego będą wysyłane
Wykonawcom pocztą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w § 7 ust. 2 Umowy Ramowej.
Zaproponowane przez Wykonawcę warunki realizacji Umowy Wykonawczej, w tym maksymalne ceny
jednostkowe oraz Personel podstawowy nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego niż
określone w Ofercie Ramowej lub oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawców
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, złożonych
przez Wykonawcę w zamówieniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy Ramowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania nieistotnych zmian w zapisach projektu Umowy
Wykonawczej w stosunku do IPU oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia opracowanym na podstawie
Ramowego OPZ.
Jeżeli Wykonawca w Ofercie Wykonawczej zaproponuje cenę jednostkową mniej korzystaną niż
w Ofercie Ramowej, jego oferta nie będzie podlegać ocenie w trakcie procedury udzielenia
Zamówienia Cząstkowego.
Zamówienie Cząstkowe zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą Ofertę
Wykonawczą w odpowiedzi na Zaproszenie do składania Ofert Wykonawczych na Zamówienie
Cząstkowe przekazane przez Zamawiającego. Kryterium oceny ofert dla Zamówień Cząstkowych
będzie cena.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej Ofert
Wykonawczych przedstawi taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Po dokonaniu oceny Ofert Wykonawczych w danym Zamówieniu Cząstkowym Zamawiający
poinformuje Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Zamówienie Cząstkowe uważa się za udzielone w momencie zawarcia Umowy Wykonawczej.
Jeżeli Wykonawca, którego Oferta Wykonawcza zostanie wybrana, odmawia lub uchyla się od
zawarcia Umowy Wykonawczej, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenie należytego wykonania
Umowy Wykonawczej, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych Ofert
Wykonawczych bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, z zastrzeżeniem ust. 13.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia ponownych Zamówień Cząstkowych,
w szczególności w przypadku: niezłożenia w postepowaniu Ofert Wykonawczych, lub gdy wszystkie
Oferty Wykonawcze będą podlegały odrzuceniu, lub gdy wybrany Wykonawca odmawia lub uchyla
się od zawarcia Umowy Wykonawczej.

§6
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ CZĄSTKOWYCH
1. Zasady realizacji Zamówień Cząstkowych oraz prawa i obowiązki Stron reguluje Umowa Ramowa i jej
integralne załączniki tj. Istotne Postanowienia Umowy Wykonawczej oraz Ramowy OPZ.
2. Umowa Wykonawcza w szczególności określa:
1) Warunki płatności;
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1.

Zasady przeprowadzania odbiorów;
Uregulowania dotyczące praw autorskich;
Kary umowne i warunki odstąpienia od Umowy Wykonawczej;
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawczej;
Warunki dotyczące rękojmi;
Warunki dotyczące ubezpieczenia;
Wymagania dotyczące podwykonawstwa oraz Personelu;
Zmiany postanowień Umowy Wykonawczej oraz warunki dokonywania zmian;
Inne istotne postanowienia Umowy Wykonawczej.

§7
KOMUNIKACJA
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania
wykonywania Umowy Ramowej w imieniu Zamawiającego są:
Imię i Nazwisko:
Adres:
Telefon:
e-mail:

2.

Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym, nadzorowania wykonywania
Umowy Ramowej w imieniu Wykonawcy jest:
Wykonawca nr …
Imię i Nazwisko:
Adres:
Telefon:
e-mail:

3.

4.

5.

6.

Strony postanawiają, że komunikacja między nimi będzie odbywać się w formie elektronicznej (poczta
elektroniczna ), z zastrzeżeniem postanowień Umowy Ramowej, wymagających wyłącznie lub
dodatkowo formy pisemnej. W przypadku, gdy z treści Umowy Ramowej wynika wymóg zachowania
formy pisemnej przyjmuje się, że forma ta została zastrzeżona pod rygorem nieważności.
Oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazywane drogą elektroniczną na adresy wskazane
w ust. 1 i 2 uważa się za złożone, jeśli ich treść dotarła do adresata. Na żądanie Strona potwierdzi
otrzymanie w/w informacji.
W przypadku zmiany wskazanych w ust. 1 i 2 upoważnionych osób lub zmiany danych kontaktowych,
Strona, której dotyczy zmiana winna niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 Dni zawiadomić
o powyższym drugą Stronę, podając jednocześnie aktualne dane kontaktowe dla komunikacji.
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres
uważa się za skutecznie doręczoną.
Zmiany, o których mowa w ust. 5, następują przez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie
stanowią zmiany Umowy Ramowej.
§8
ZMIANA UMOWY RAMOWEJ
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1. Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie Ramowej zmiany wysokości wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1 Umowy, z tytułu następujących okoliczności:
1) w przypadku zmiany stawki VAT w wyniku zmian w obowiązujących przepisach prawa może
nastąpić zmiana wynagrodzenia w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT.
2. Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie Ramowej zmiany wysokości cen jednostkowych
określonych w Ofertach Ramowych i/lub sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub terminu
wykonania Umowy, z tytułu następujących okoliczności:
1) w przypadku konieczności uwzględnienia wpływu na Przedmiot Umowy Ramowej prowadzonych
równolegle prac projektowych i/lub zmian założeń inwestycyjnych, w szczególności związanych z
budową portu lotniczego;
2) w przypadku zmian przepisów prawa w zakresie przepisów mających wpływ na wykonanie
Przedmiotu Umowy, o ile będzie to uzasadnione;
3) w przypadku konieczności zastosowania Zasad Zarządzania, o których mowa w art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. 2018, poz. 1089 ze
zm.), o ile będzie to uzasadnione;
4) w przypadku wystąpienia Siły Wyższej;
5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy Ramowej
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczno-środowiskowa, za którą żadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy
Ramowej zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony w formie pisemnej z wnioskiem o wprowadzenie
zmiany do Umowy Ramowej wraz z uzasadnienie takiej zmiany.
4. Do wyceny zmian wysokości cen jednostkowych określonych w Ofercie Ramowej, o których mowa
w ust. 2 będą brane pod uwagę niezbędne uzasadnione wzrosty lub oszczędności kosztów związanych
z wprowadzeniem zmiany.
5. W przypadku akceptacji wniosku, o którym mowa w ust. 3, Strony podejmą działania w celu
uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego zawarcia.

§9
WALORYZACJA
1. W przypadku, gdy podczas wykonania niniejszej Umowy nastąpi zmiana:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
i zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, to zmianie
ulegnie odpowiednio wysokość cen jednostkowych określonych w Ofercie Ramowej, w sposób
określony w ustępach poniżej.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 1 zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia
wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych w
wymiarze niższym niż pełny etat), bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego
pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części Przedmiotu Umowy.
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3. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 zostanie ustalona na podstawie wykazanej przez
Wykonawcę wartości wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej
zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, bezpośrednio biorących udział
w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany
przepisów, części Przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca, w terminie do 60 Dni od dnia wejścia w życie przepisów prawnych wprowadzających
zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 3 powyżej, wystąpi z pisemnym wnioskiem o zmianę,
w którym wykaże oraz przedstawi:
1) wpływ okoliczności, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez
Wykonawcę wraz ze wskazaniem wzrostu wartości kosztów Wykonawcy wynikającego z tych
okoliczności z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych (w tym Wykonawca
przedstawi liczbę osób przez niego zatrudnionych i bezpośrednio biorących udział w realizacji na
rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania w momencie wejścia w życie zmiany przepisów
części Przedmiotu Umowy, które to osoby otrzymują minimalne wynagrodzenie za pracę albo
minimalną stawkę godzinową wraz z okresami, na jakie zostały zawarte umowy z tymi osobami),
2) szczegółową kalkulację proponowanej zmiany wysokości ceny jednostkowej określonej w Ofercie
Ramowej.
5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy, w terminie 14 Dni od otrzymania pisemnego wniosku,
o wyjaśnienie lub uzupełnienie wniosku, o którym mowa powyżej, we wskazanym przez niego
zakresie.
6. W przypadku akceptacji wniosku, o którym mowa w ust. 3, Strony podejmą działania w celu
uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego zawarcia.
§ 10
ROZWIĄZANIE UMOWY RAMOWEJ
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy Ramowej w drodze jednostronnego
oświadczenia w przypadkach, gdy:
1) Wykonawca, którego Oferta Wykonawcza zostanie wybrana, odmawia lub uchyla się od zawarcia
Umowy Wykonawczej, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
Wykonawczej,
2) w przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawczej z winy Wykonawcy,
3) działania Wykonawcy lub zaniechania naruszą przepisy prawa,
i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaprzestania
naruszenia warunków Umowy Ramowej w terminie 14 Dni od dnia otrzymania wezwania, nie
zastosuje się do wezwania - z wyłączeniem przypadku określonego w pkt. 2.
2. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
Ramowej nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może ją rozwiązać w drodze jednostronnego
oświadczenia w terminie 30 Dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§ 11
POUFNOŚĆ INFORMACJI
1. Wszelkie dane i informacje przekazane Wykonawcy w związku z wykonaniem Umowy Ramowej,
zarówno w czasie jej obowiązywania jak i po jej zakończeniu, będą traktowane jako informacje poufne
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i mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających
z Umowy Ramowej.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i wykorzystywania wyłącznie w celu wykonania
Umowy Ramowej informacji poufnych, uzyskanych w związku z jej zawarciem i wykonywaniem. Strony
uprawnione są do przekazywania informacji poufnych swoim pracownikom i Podwykonawcom,
wyłącznie gdy jest to konieczne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy Ramowej. W takim
przypadku Strona ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez pracowników
i podwykonawców, jak za własne działanie bądź zaniechanie. Każda ze Stron jest zobowiązana
zabezpieczyć w sposób należyty uzyskane informacje poufne, w tym materiały, nośniki, informacje
oraz dane, przed nieuprawnionym dostępem, również osób trzecich, a także zobowiązuje się, aby jej
pracownicy i Podwykonawcy utrzymywali poufny status informacji poufnych.
3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy tych informacji poufnych :
1) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
2) których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod warunkiem, że
podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji;
3) które są powszechnie znane;
4) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem
uzyskania takich informacji na podstawie Umowy;
5) które dotyczą faktu zawarcia Umowy, z wyłączeniem jej postanowień szczególnych, w zakresie
wykorzystania tej okoliczności w materiałach marketingowych Stron oraz referencji
i potwierdzenia posiadanych kompetencji;
6) które dotyczą faktu zawarcia Umowy Ramowej oraz jej postanowień szczególnych, których
ujawnienie następuje na żądanie podmiotu prowadzącego audyt lub świadczącego pomoc prawną
pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji.
4. W przypadku nałożenia na Stronę obowiązku ujawnienia jakichkolwiek informacji poufnych drugiej
Strony, Strona ta nie później niż w terminie 3 Dni roboczych zawiadomi o tym fakcie drugą Stronę na
piśmie o ile jest to prawnie dopuszczalne. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu przez Stronę
zobowiązania do zachowania poufności Strona ta niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie drugą Stronę.
§ 12
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC WYKONAWCY/OSÓB
PODPISUJĄCYCH UMOWĘ W IMIENIU WYKONAWCY I OSÓB TRZECICH
1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 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 2016 r.), zwanego dalej: „RODO” informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z realizacją niniejszej Umowy;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania lub Umowa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 7 lat od dnia podpisania niniejszej
Umowy;
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako Podwykonawca, a których dane
osobowe zawarte są w składanej Ofercie lub Ofercie Ramowej lub jakimkolwiek załączniku lub
dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o:
1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu Zamawiającego
obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli
informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło
pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.

1.

2.

1.

2.

§ 13
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Strony podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi,
a wynikających z realizacji Umowy Ramowej lub pozostających w pośrednim, bądź bezpośrednim
związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
Jeżeli po 60 Dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji Strony nie będą w stanie rozstrzygnąć
sporu, to Strony będą uprawnione do poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy Ramowej prawa lub obowiązki Wykonawcy (w całości
lub części) nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego,
wyrażonej na piśmie (art. 509 §1 Kodeksu Cywilnego).
Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy prawa
lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu,
zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy zachowują
pełną moc i skuteczność.

1

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ogłoszeniem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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3.

4.
5.
6.
7.

Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 2 zostaną zastąpione
przez Strony postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki
prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych interesów Stron.
Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem
wyjątków określonych w Umowie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie aktualne przepisy prawa
polskiego.
Wszelkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. Integralnymi częściami są
również Oferty Ramowe złożone przez Wykonawców wraz z załącznikami.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdego
Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

§ 15
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY RAMOWEJ
Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
Nr 1 – Ramowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy Wykonawczej;
Nr 3 – Oferta Ramowa Wykonawcy wraz z załącznikami;
Nr 4 – Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz jej zmiany;
Nr 5 – Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Instrukcja dla Wykonawców.
W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:
……………………………………
Data

…………………………………
Podpis

……………………………………
Data

…………………………………
Podpis

W imieniu i na rzecz Wykonawcy nr … podpisali:
……………………………………
Data

…………………………………
Podpis

……………………………………
Data

…………………………………
Podpis
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