Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR ............... /2020
W dniu .............................. w Kołobrzegu pomiędzy:
Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o., z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000173703, NIP: 671-00-11-275 i kapitale zakładowym w wysokości
7.683.000 PLN, reprezentowaną przez:
Andrzeja Olichwiruka - Prezesa Zarządu
zwaną dalej „Zamawiającym“
a
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
z siedzibą w ...............................................................................................................................................
*wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
...................................................................................................... pod numerem…………….., kapitał
zakładowy.........................,- PLN

*wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , data rozpoczęcia
działalności………………………
zwaną/ym dalej “Wykonawcą” , reprezentowaną/ym przez:
………………………………………………………………………………….
NIP ..................................... Urząd Skarbowy ................................................,
została zawarta umowa następującej treści:
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia sektorowego realizowanego bez zastosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych, (Art.133 ust. 1 w zw. z
art. 132 ust.1 pkt 3), udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego

1.
2.

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na uzyskaniu
świadectwa bezpieczeństwa bocznicy kolejowej MEC Kołobrzeg.
W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zgodnie z zakresem podanym w SIWZ
zobowiązuje się do:
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1) wykonania i przekazania Zamawiającemu 5 egz. regulaminu pracy bocznicy kolejowej w wersji
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD;
2) wykonania i przekazania Zamawiającemu 5 egz. audytu bocznicy kolejowej w wersji papierowej
oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD;
3) wykonania i przekazania Zamawiającemu 5 egz. statutu bocznicy kolejowej w wersji papierowej
oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD;
4) opracowanie wymaganych przez właściwy organ przepisów wewnętrznych bocznicy o
prowadzeniu ruchu kolejowego, sygnalizacji i postępowaniu przy wypadkach w ilości 5 egz. w
wersji papierowej i po jednym w wersji elektronicznej na płycie CD;
5) udostępnienia Zamawiającemu danych do umieszczenia na stronie UTK RINF;
6) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych oświadczeń, decyzji i uzgodnień;
7) opracowania i złożenia wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa dla użytkowanej przez
Zamawiającego bocznicy oraz wszelkich niezbędnych dokumentów, które będą załącznikami do
ww. wniosku;
8) uzyskanie dla Zamawiającego świadectwa bezpieczeństwa dla użytkowanej przez niego
bocznicy;
9) dokonywanie wszelkich uzupełnień i wyjaśnień do przedmiotu umowy w terminie i zakresie
wymaganym przez organ wydający certyfikat bezpieczeństwa lub instytucję uzgadniającą
przedmiot umowy. Każde uzupełnienie lub wyjaśnienie musi być, przed przekazaniem do
właściwego organu (instytucji), zaakceptowane przez Zamawiającego.
10) przedkładanie Zamawiającemu do akceptacji każdego dokumentu, z którym występuje o
uzgodnienie lub który składa do organu właściwego w sprawie wydania świadectwa
bezpieczeństwa,
11) ewentualna weryfikacja oraz nanoszenie poprawek lub dokonywanie uzupełnień wniosku na
każdym etapie postępowania w sprawie uzyskania świadectwa bezpieczeństwa.
§2
1.

Wykonawca zapewnia, że dokumentacja będąca przedmiotem umowy będzie wykonana zgodnie z
najlepszą dostępną mu wiedzą oraz będzie spełniała warunki przewidziane przez obowiązujące, na
dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu, przepisy prawa, w tym w szczególności ww.
dokumentacja będzie opracowana zgodnie z:
a)

ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1043) zwanej
dalej „ustawą o transporcie kolejowym”,
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b)

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005r. w sprawie ogólnych warunków
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji ( tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 360 z późn.
zm.),

c)

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1476),

d)

obwieszczeniem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie
wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzonego przez jej
użytkownika (Dz. Urz. MI 2010. 3.8 z dnia 26 lutego 2010 r.),

e)

rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 września 1998 r. w sprawie
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1998 Nr 151 poz. 987 z późn. zm.),

f)

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie
poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym (Dz.U. 2016 poz.
369.),

g)

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie
poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 560.),

h)

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie
pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i
bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów
kolejowych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 46.),

i)

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744),

j)

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

2.

Wykonawca oświadcza, że przy wykonaniu przedmiotu umowy posługiwać się będzie osobami
posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami i z tego tytułu ponosi
pełną odpowiedzialność odszkodowawczą.

3.

Opracowaną dokumentacje Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

4.

Dokumentacja winna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć.

5.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich przewidzianych odpowiednimi przepisami
prawa uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń.

6.

Wykonawca opracuje dokumentację w języku polskim: w wersji papierowej oraz w formie
elektronicznej.
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7.

Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji, poczynione w niej
założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.
§3

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

1.

Ustala się następujące terminy realizacji:
1) rozpoczęcie prac po podpisaniu umowy;
2) termin złożenia kompletnej, uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji sporządzonej na
podstawie informacji zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożenia
do właściwego organu wniosku o uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa – do 11 stycznia 2021
r.
3) termin uzyskania świadectwa bezpieczeństwa użytkowanej przez Zamawiającego bocznicy - do
12 kwietnia 2021 r.
Przed przystąpieniem do odbioru częściowego Wykonawca, w terminie nie później niż do dnia 28
grudnia 2020 r, przedstawi Zamawiającemu wykonany przedmiot umowy w 1 egzemplarzu na
piśmie w celu zapoznania i zgłoszenia ewentualnych uwag.
Wykonawca wraz z wykonaną dokumentacją przekaże Zamawiającemu spis dokumentacji oraz
oświadczenie o jej kompletności.
Jeżeli Zamawiający nie zgłosi uwag do przekazanych dokumentów w ciągu 7 dni, Wykonawca ma
prawo uznać, że brak jest uwag i zgłosić przedmiot umowy do odbioru częściowego. W przypadku
zgłoszenia uwag, Wykonawca w terminie 7 dni uwzględni uwagi i przekaże pisemnie przedmiot
umowy do odbioru.
Zamawiający dokonuje odbioru częściowego z udziałem Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w
terminie obustronnie ustalonym, lecz nie później niż do dnia 11.01.2021 r.. Przedmiot umowy
zostanie uznany za odebrany, jeżeli strony spiszą protokół odbioru częściowego bez uwag.
Dokumentację do odbioru należy przekazać Zamawiającemu w 5 egzemplarzach na piśmie oraz 1 na
nośniku CD.
Ostateczne odebranie przedmiotu umowy nastąpi po uzyskaniu świadectwa bezpieczeństwa.
§4
Całość dokumentacji wraz załącznikami, uzgodnieniami i każda jej cześć stanowi własność
Zamawiającego. Z chwilą otrzymania wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1, a w razie rozwiązania
umowy – z chwilą jej rozwiązania niezależnie od podstaw i przyczyn jej rozwiązania Wykonawca
bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszelkich
innych okoliczności, wszelkie autorskie prawa majątkowe w zakresie dokumentacji, za którą
następuje zapłata wynagrodzenia, objęte następującymi polami eksploatacji: utrwalenie,
zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera,
związane z przekazaną dokumentacją i zezwala mu na dokonywanie bez konieczności uzyskania jego
dalszej zgody wszelkich zmian, pod warunkiem, że zmiany te dokonywane będą na zlecenie
Zamawiającego przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje.
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2.

3.

Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i
praw osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane przez
Wykonawcę.
Wykonawca zapewnia, że dokumentacja, w tym jej poszczególne elementy wskazane w § 1 ust. 2
będzie całkowicie oryginalna i nie będzie naruszała praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym
również będzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować
odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewnia, że dokumentacja, w tym jej
poszczególne części wskazane w § 1 ust. 2 nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich i że
prawa autorskie Wykonawcy do pracy nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.
Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie za korzystanie z praw
autorskich na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
§5

1. Łączne ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy ustala się w wysokości:
Kwota netto ………………..zł
(słownie: ……………………………………………)
podatek VAT (23 %) ………………………………zł
Kwota brutto ………………………zł
(słownie: …………………………………………………………….)

2. Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty wykonawcy.
3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi dwoma fakturami:
1) pierwsza faktura (częściowa) w wysokości 40% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w ust. 1, zostanie wystawiona po sporządzeniu przez Wykonawcę dokumentacji, o której mowa
w § 1 ust. 2 umowy oraz po złożeniu do właściwego organu wniosku o uzyskanie świadectwa
bezpieczeństwa i spisaniu przez obie strony umowy protokołu odbioru częściowego;
2) druga faktura (końcowa) w wysokości 60% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
ust. 1, zostanie wystawiona po otrzymaniu przez Zamawiającego świadectwa bezpieczeństwa
użytkowanej przez niego bocznicy.

4. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie do 30 dni, licząc od daty jej doręczenia do siedziby
Zamawiającego. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

5. Dzień obciążenia rachunku Zamawiającego uważa się za dzień płatności.
§6

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy są kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej podanych wypadkach i wysokościach:
- za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień przekroczenia terminu,
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-

za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2 umowy w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień przekroczenia terminu,

-

za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 3 umowy w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień przekroczenia terminu,

-

za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 5 ust. 1 umowy,

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w niżej podanych przypadkach i wysokościach:
- za nieuzasadnione przekroczenie terminu przeprowadzenia odbioru w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia, licząc od
następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

-

z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego - w wysokości
10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawcę.
1.

2.

1.

2.

3.
4.

§7
Jeżeli w toku wykonania prac zajdzie konieczność wykonania dodatkowych prac i ich wartość nie
przekroczy 20% wartości zamówienia objętego Umową, Wykonawca wykona je na dodatkowe
zlecenie Zamawiającego.
Zakres prac dodatkowych zostanie wprowadzony aneksem do Umowy.
§8
Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych określone
w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanych
na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawie o
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie
z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony
danych osobowych.
Zamawiający, w trybie art. 28 RODO, powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe
wyłącznie w celu realizacji Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej
Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku
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5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych
na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych.
Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały w jego imieniu dane powierzone w celu
realizacji niniejszej Umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b
RODO, danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczególności nieudostępniania ich innym
podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania
Umowy, jak i po jej ustaniu.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie się
przez podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych.
Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie
Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii Europejskiej lub
prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed
rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o
ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią
Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
osobom nieupoważnionym.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później
jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia
poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to
powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca na pisemne żądanie, umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu
przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem
niezwłocznego rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy, do usunięcia uchybień stwierdzonych
podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie Umowy
oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia
przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż ze względu na przepisy RODO
oraz możliwe dalsze zmiany w przepisach krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, może
zajść konieczność zmiany Umowy poprzez wprowadzenie do jej treści dodatkowych klauzul
dotyczących ochrony danych osobowych lub modyfikacji zapisów, o których mowa w niniejszym
paragrafie, jeżeli taki obowiązek wynikać będzie przepisów prawa powszechnie obowiązującego
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§9
Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu, pod
rygorem nieważności.
1.

2.

§ 10
Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić
od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takich okolicznościach Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

§ 11
Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać
będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd,
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

1.
2.

§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
właściwe przepisy.

§ 13
Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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