
Zał. nr 6  do SIWZ
U M O W A   NR.......…/KP/2019

zawarta w Lublinie w dniu  ………...  2019 r. pomiędzy:
Gminą Lublin z siedzibą: Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811,                 REGON
43109514, reprezentowaną przez :

1.…
2.…

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, 

a 

2. .........................………..  z  siedzibą  w  ............……….........  przy  ul.  ...……..........................,
wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  .............................…
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .........................……......, o
kapitale zakładowym w wysokości ................................, opłaconym w ................................* (dotyczy
tylko  spółek  akcyjnych),  posiadającą  numer  NIP  ................................  oraz  numer  REGON
………………, reprezentowaną przez: 
................................ - ................................ 
................................ - ................................ 
uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji*/uprawnionych do łącznej reprezentacji* 
zgodnie z odpisem aktualnym z rejestru przedsiębiorców KRS,
zwaną dalej „Wykonawcą”* (dotyczy spółki handlowej) 

Panem/Panią................................,prowadzącym/prowadzącą  indywidualną  działalność  gospodarczą
pod  firmą  .........................................................  adres:  ................................  ul.  ................................,
na  podstawie  wpisu  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej,
posiadającym/posiadającą numer NIP ................................oraz numer REGON ................................,
zwanym/zwaną  dalej  „Wykonawcą”*(dotyczy  osoby  fizycznej  prowadzącej  działalność
gospodarczą) 

 Konsorcjum w składzie: 
1. Lider: ................................oraz 
2. Partner: ................................, 
reprezentowanym przez: 
................................ - ................................ 
................................ - ................................ 
uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji/uprawnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie z 
odpisem aktualnym z rejestru przedsiębiorców KRS,  
zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Konsorcjum”* (dotyczy konsorcjum) 
łącznie zwanymi dalej „Stronami”

§ 1

Umowa  niniejsza  zostaje  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
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z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w wyniku którego oferta Wykonawcy została

wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem  umowy  jest  wykonanie  zadania  p.n. „Wykonanie  świąteczno-noworocznej

iluminacji Miasta Lublin”.

2.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  Przedmiotu  umowy,  przy  dołożeniu  należytej

staranności, zgodnie z:

1)  opisem  przedmiotu  zamówienia stanowiącym załącznik  nr  1  do  niniejszej  umowy,  opisem

elementów  iluminacji  świątecznej  stanowiącym załącznik  nr  2  do  niniejszej  umowy,  szkicami

poglądowymi  iluminacji  świątecznej  stanowiącymi załącznik  nr  3  do  niniejszej  umowy  oraz

w nawiązaniu do koncepcji iluminacji świątecznej stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej umowy, 

2) obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, 

3) aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy, 

4) istniejącą iluminacją miasta Lublin stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszej umowy,

5)  projektem  iluminacji  stanowiącym  załącznik  nr  6  do  niniejszej  umowy,  złożonym  przez

Wykonawcę wraz z ofertą, opracowanym na podstawie załączników wymienionych w pkt 1) i 4).

3. Przedmiot umowy został podzielony na 6 etapów i obejmuje:

1) etap 1:

a)  wykonanie  elementów  iluminacji wskazanych  w  pkt.  1  opisu  przedmiotu  zamówienia

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy wraz z przeniesieniem praw autorskich; 

b) modernizacja elementów iluminacji, o których mowa w pkt. 2  opisu przedmiotu zamówienia

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy;

c)  montaż  wraz  z  podłączeniem  do  sieci  energetycznej  wykonanych  i zmodernizowanych

elementów iluminacji oraz będących w posiadaniu Zamawiającego, o których mowa w pkt. a) i

b), w terminie od dnia 2 grudnia do dnia 4 grudnia 2019 r.

2) etap 2: demontaż wszystkich elementów wymienionych w pkt 3. opisu przedmiotu zamówienia

wraz z transportem i złożeniem do magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie Lublina

w terminie od dnia 7 lutego do dnia 9 lutego 2020 r.

3) etap 3: montaż wszystkich elementów wymienionych w pkt 3. opisu przedmiotu zamówienia

wraz z podłączeniem do sieci energetycznej w terminie od dnia 2 grudnia do dnia 4 grudnia 2020 r.
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4) etap 4: demontaż wszystkich elementów wymienionych w pkt 3. opisu przedmiotu zamówienia

wraz z transportem i złożeniem do magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie Lublina

w terminie od dnia 7 lutego do dnia 9 lutego 2021 r.

5) etap 5: montaż wszystkich elementów wymienionych w pkt 3. opisu przedmiotu zamówienia

wraz z podłączeniem do sieci energetycznej w terminie od dnia 2 grudnia do dnia 4 grudnia 2021 r.

6) etap 6: demontaż wszystkich elementów wymienionych w pkt 3. opisu przedmiotu zamówienia

wraz z transportem i złożeniem do magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie Lublina

w terminie od dnia 7 lutego do dnia 9 lutego 2022 r.

4. Wykonawca zapewni prawidłowe działanie oświetlenia i odpowiedni stan techniczny gwarantujący

funkcjonalność iluminacji podczas ekspozycji tj. w terminach określonych w § 2 ust. 3 pkt 1-6.

5.  Przy  realizacji  postanowień  niniejszej  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uwzględniania

wskazówek  i  zaleceń  Zamawiającego  zgłaszanych  w  trakcie  wykonywania  zobowiązań  objętych

niniejszą umową, chyba że byłyby one niezgodne z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej

lub wykraczały poza Przedmiot umowy. 

6.  Wykonawca  oświadcza,  że  uzyskał  od  Zamawiającego  wszelkie  informacje  niezbędne  do

prawidłowego wykonania umowy.

7.  Wykonawca  oświadcza,  iż  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie

prowadzonej działalności i oświadcza, że polisa obowiązuje na cały czas realizacji umowy. 

8.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedłożenia  na  każde  żądanie  Zamawiającego  polisy

ubezpieczeniowej  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego  posiadanie  przez  Wykonawcę

ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej

z przedmiotem umowy wraz z potwierdzeniem uiszczania składek.

§ 3 

Termin realizacji prac i odbiór 

1. Strony ustalają termin realizacji  Przedmiotu umowy do dnia 9 lutego 2022 roku.  Szczegółowe

terminy zostały określone w § 2 ust. 3 umowy.

2.  Dla  każdego  z  etapów  określonych  w  §  2  ust.  3  umowy Zamawiający  dokona  odbioru  prac

w terminie 1 dnia roboczego licząc od dnia zgłoszenia wykonania zleconych prac przez Wykonawcę. 

3.  Odbiór  przedmiotu umowy wykonanego w każdym z etapów określonych w  § 2 ust.  3 umowy

zostanie  potwierdzony  protokołem  zdawczo-odbiorczym,  stanowiącym  załącznik  nr  7  do  umowy,
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podpisanym  przez  przedstawicieli  Zamawiającego  i  Wykonawcy,  po  wcześniejszym  sprawdzeniu

jakości wykonania przedmiotu umowy przez przedstawiciela Zamawiającego.

4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, co do jakości wykonanych prac w trackie odbioru Wykonawca

wraz z przedstawicielem Zamawiającego sporządzą protokół, w którym zostaną stwierdzone braki lub

wady oraz ustalony zostanie termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 2 dni robocze.

5.  Po  usunięciu  powyższych  braków lub  wad  Wykonawca ponownie  zgłosi  przedmiot  umowy do

odbioru .

6.  Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uszkodzeń i  awarii  elementów iluminacji  świątecznej

w terminie do 12 godzin od otrzymania zgłoszenia o awarii lub uszkodzeniu elementów iluminacji.

7.  W przypadku podjęcia się przez Wykonawcę naprawy awarii  w terminie określonym w  ust.  6

powyżej i stwierdzenia wystąpienia większych, nie dających się przewidzieć uszkodzeń, niemożliwych

do  usunięcia  w  podanym  w  ust.  6  terminie,  wymagających  wymiany  elementów,  Wykonawca

niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu powyższy fakt. Zamawiający wskaże Wykonawcy nowy termin na

usunięcie uszkodzeń, nie dłuższy niż 72 godz.

§ 4

Prawa autorskie

1. Stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.  Dz. U. z

2019  r.  poz.  1231  ze zm.)  z  chwilą  podpisania  protokołu  zdawczo-odbiorczego potwierdzającego

realizację pierwszego etapu umowy, o którym mowa w  § 2 ust. 3 umowy Wykonawca przenosi na

Zamawiającego  –  w  zakresie  nieograniczonym  jakimikolwiek  prawami  osób  trzecich  –  całość

autorskich  praw  majątkowych  do iluminacji  wykonanej  w  ramach  realizacji  niniejszej  umowy,  do

Projektu, stanowiącego załącznik nr 6 do umowy, oraz do korzystania i rozporządzania Projektem na

wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Projektu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy

Projektu,  w  tym  techniką  drukarską,  reprograficzną,  fotograficzną,  elektroniczną,  zapisu

magnetycznego  oraz  techniką  cyfrową,  w  szczególności  trwałe  lub  czasowe  zwielokrotnianie

Projektu  w  postaci  programu komputerowego,  w  całości  lub  w części,  jakimikolwiek  środkami

i w jakiejkolwiek formie, 

2)  w  zakresie  obrotu  oryginałem  albo  egzemplarzami,  na  których  Projekt  utrwalono  –

wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oraz uprawnienie do dokonania cesji praw, 
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3)  w  zakresie  publikacji  (m.in.  w  Internecie  i  publikacjach  własnych  Zamawiającego)  oraz

wprowadzania  do  pamięci  komputera  całości  lub  fragmentów  Projektu  w  celu  publikacji;

Wykonawca udziela zgody, by czynności opisane powyżej były dokonywane przez Zamawiającego

lub  osobę  trzecią,  a  także  wyraża  zgodę  na  każdorazowe  przetwarzanie  projektu,  jego

tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian, 

4)  w  zakresie  rozpowszechniania  Projektu  w  sposób  inny  niż  określony  powyżej  –  publiczne

wykonanie,  wystawienie  (w  szczególności  wyświetlenie,  odtworzenie  oraz  nadawanie

i  remitowanie,  wprowadzanie  do  pamięci  komputera  oraz  do  globalnej  sieci  komputerowej  –

Internet), rozpowszechnianie we wszelkiego rodzaju publikacjach, a także publiczne udostępnianie

Projektu w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp  w  miejscu

i w czasie przez siebie wybranym. Wykonawca udziela zgody, by czynności opisane powyżej były

dokonywane przez Zamawiającego lub osobę trzecią. 

2.  Zamawiający  mocą  niniejszej  umowy  nabywa  również  prawo  do  korzystania  i  rozporządzania

zależnym prawem autorskim w zakresie wymienionym w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca oświadcza, że  Projekt nie jest obciążony żadnymi prawami, ani roszczeniami osób

trzecich. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych przez Wykonawcę na Zamawiającego na wszystkich

polach eksploatacji, określonych w niniejszym paragrafie następuje nieodpłatnie, z chwilą dokonania

przez Zamawiającego odbioru wykonanego Projektu. 

§ 5

Wynagrodzenie

1. Z tytułu prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie

w wysokości  zł netto (słownie: ………………………), powiększone o podatek VAT w wysokości 23%

tj. ………………... zł (słownie: ……………………. ), co stanowi łączną kwotę brutto w wysokości zł

(słownie:  ………………………...  ),  na  które  składają  się  wynagrodzenia  za  poszczególne  etapy,

o których mowa w § 2 ust. 3 umowy:

1) wynagrodzenie  za  1  etap  umowy  w  wysokości  ……………  zł  brutto  (słownie:

…………………………..),  na  które  składa  się  …………..  zł  netto  (słownie:

………………………….. ), powiększone o podatek VAT w wysokości 23%, tj.       (słownie:

………………………... ); 

2) wynagrodzenie  za  2  etap  umowy  w  wysokości  ……………  zł  brutto  (słownie:

…………………………..),  na  które  składa  się  …………..  zł  netto  (słownie:
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………………………….. ), powiększone o podatek VAT w wysokości 23%, tj.       (słownie:

………………………... ); 

3) wynagrodzenie  za  3  etap  umowy  w  wysokości  ……………  zł  brutto  (słownie:

…………………………..),  na  które  składa  się  …………..  zł  netto  (słownie:

………………………….. ), powiększone o podatek VAT w wysokości 23%, tj.       (słownie:

………………………... ); 

4) wynagrodzenie  za  4  etap  umowy  w  wysokości  ……………  zł  brutto  (słownie:

…………………………..),  na  które  składa  się  …………..  zł  netto  (słownie:

………………………….. ), powiększone o podatek VAT w wysokości 23%, tj.       (słownie:

………………………... ); 

5) wynagrodzenie  za  5  etap  umowy  w  wysokości  ……………  zł  brutto  (słownie:

…………………………..),  na  które  składa  się  …………..  zł  netto  (słownie:

………………………….. ), powiększone o podatek VAT w wysokości 23%, tj.       (słownie:

………………………... ); 

6) wynagrodzenie  za  6  etap  umowy  w  wysokości  ……………  zł  brutto  (słownie:

…………………………..),  na  które  składa  się  …………..  zł  netto  (słownie:

………………………….. ), powiększone o podatek VAT w wysokości 23%, tj.       (słownie:

………………………... ).

2. Zapłata  wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  ust.  1 powyżej  będzie  realizowana

w 6  transzach,  w  wysokościach  określonych  odpowiednio  w ust.  1  pkt.  1-6,  po  prawidłowym

wykonaniu Przedmiotu umowy w poszczególnych etapach określonych w § 2 ust. 3 i dokonaniu

odbioru  prac  przez  Zamawiającego,  w  terminie  14  dni  od  daty  dostarczenia  Zamawiającemu

prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

3. Podstawą zapłaty faktury przez Zamawiającego po wykonaniu każdego z etapów umowy przez

Wykonawcę jest protokół zdawczo-odbiorczy, stanowiący załącznik nr 7 do umowy, podpisany bez

zastrzeżeń przez obie Strony umowy.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie obliczone w oparciu o ceny jednostkowe netto,

na podstawie załącznika nr 8 do niniejszej umowy.

5. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne

do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, a w szczególności:

a) koszty wykonania elementów dekoracji, 

b) koszty montażu i demontażu,

c) koszty obsługi logistycznej i transportu wraz z wniesieniem,
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d) zysk Wykonawcy.

6. Z tytułu realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca oświadcza, iż wyśle/nie wyśle* ustrukturyzowane

faktury  elektroniczne  w  sposób,  o  którym  mowa  w  art.  4  ust.1  ustawy

z dnia z dnia 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U z 2018

r. poz. 2191) z uwzględnieniem właściwego numeru GLN 5907653870019 Zamawiającego.

7. Płatność  wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  niniejszym  paragrafie  będzie  realizowana

w ramach  zadania  budżetowego pn.  inwestycje  w ramach  promocji  miasta,  dział  750,  rozdz.

75075,  §  6050,  w wysokości  określonej  w ust.  1  pkt.  1  niniejszego paragrafu  oraz  w ramach

zadania  budżetowego:  wydatki  bieżące  w  ramach  promocji  miasta,  dział  750,  rozdz.  75075,

§ 4300, w wysokościach określonych w ust. 1 pkt. 2-6  niniejszego paragrafu.

8. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w poszczególnych latach kalendarzowych jej

obowiązywania nie może przekroczyć środków budżetowych przewidywanych w budżecie miasta

na te lata.

§ 6

1.  Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  będącego  przedmiotem  niniejszej

umowy podwykonawcom.

2.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za prace,  które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które

realizuje przy pomocy podwykonawców.

4. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

zamierza  powierzyć  niżej  wskazanym  podwykonawcom  następujący  zakres  zamówienia:

1)  ………………………………………………………………………….…....................................…

2)  ………………………………………………………………………….….......................................

lub

4. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

nie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom  realizacji  części  zamówienia  będącego  przedmiotem

niniejszej umowy. 

§ 7

1.  W  ciągu  dwóch  dni  od  dnia  zawarcia  umowy  Strony  wyznaczą  osoby  upoważnione  do

reprezentowania Stron w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
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2.  Wszelkie  informacje,  oświadczenia,  polecenia,  porozumienia,  potwierdzenia  w  sprawach

dotyczących realizacji umowy przekazywane będą pisemnie lub drogą elektroniczną i będą podpisane

ze  strony  Zamawiającego,  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  upoważnienia,  na  następujące

adresy:

- dla Zamawiającego:

Adres: ul. Rynek 8, 20-111 Lublin

Email: marketing@lublin.eu

- dla Wykonawcy:

Adres: ………………….

Email: ………………….

§ 8

Kary umowne

1. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  Przedmiotu

umowy.

2. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność  za  wyrządzone  szkody  będące

następstwem  nienależytego  wykonania  czynności  objętych  niniejszą  umową,  ocenianego

w granicach przewidzianych przez Kodeks Cywilny.

3. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementów iluminacji oraz ponosi

koszty ich naprawy.

4. W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  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 odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5. W przypadku,  o którym mowa w ust.  4,  Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia

należnego z tytułu wykonania części umowy.

6. Niezależnie  od  podstaw  odstąpienia  wynikających  z  obowiązujących  przepisów  prawa

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadku

niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  przez  Wykonawcę,  przez  co  rozumie  się

zwłokę  w  realizacji  przedmiotu  umowy  trwającą  ponad  7  dni,  dostawę elementów  iluminacji

niezgodnych z projektem stanowiącym zał nr 6 do umowy oraz niezgodnych z opisem przedmiotu
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zamówienia  stanowiącym zał  nr  1  do  umowy,  w terminie  14 dni  od  dnia  powzięcia  informacji

o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy.

7. Odstąpienie  od  umowy  będzie  wywierało  skutek  pomiędzy  stronami  umowy  z  momentem

doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość,

przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył

przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień dotyczących

kar umownych (w tym za zwłokę).

8. W przypadku  odstąpienia  od  umowy  lub  niewykonania  przedmiotu  umowy  przez  Wykonawcę

z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa

w § 5 ust.1.

9. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  za  odstąpienie  od  umowy

z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości  10%  łącznego  wynagrodzenia  brutto

określonego w § 5 ust.1.

10.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych

od Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1.

11.  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  przypadku  zwłoki  w  usunięciu  awarii

i uszkodzeń  elementów iluminacji,  o  którym mowa w §  3  ust.  6 umowy,  w wysokości  100  zł

(słownie: sto złotych) brutto za każdą godzinę zwłoki.

12.  Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie umowy:

1)  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zapłaty  Zamawiającemu  kary  umownej  za  zwłokę

w wykonaniu  przedmiotu  umowy w wysokości  1% łącznego wynagrodzenia  brutto określonego

w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki.

2) za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

13.  Kary umowne naliczone wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą potrącane

z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a w przypadku braku możliwości potracenia będą płatne

przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni

od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.

§ 9

Zmiany

1.  Zmiana postanowień zawartej  umowy może wystąpić  wyłącznie  za zgodą obu stron wyrażoną

formie  pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
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2.  Zakazana  jest  istotna  zmiana  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem  ust. 3 oraz art. 144 ust.1 pkt 2-6

ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

1) zmiana terminu realizacji poszczególnych etapów umowy, o których mowa w § 2 ust. 3 umowy,

w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w określonym

pierwotnie terminie.  Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie o charakterze przypadkowym

lub  naturalnym,  niemożliwe  do  przewidzenia,  którego  skutkom  nie  można  zapobiec,  jak  np.:

uderzenia  pioruna,  przepięcia  w  linii  energetycznej,  pożar,  powódź,  huragan,  trzęsienie  ziemi,

tąpnięcie, osunięcie się gruntu, szkody górnicze, działania wojenne, ataki terrorystyczne;

2) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1.

4.  Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne są na następujących warunkach:

ad pkt 1) 

—  zmiana terminu realizacji poszczególnych etapów umowy, ulegnie zmianie o okres działania siły

wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania.

ad. pkt. 2)

— wynagrodzenie ulegnie zmianie  odpowiednio do zmiany stawki i kwoty podatku VAT wynikającej

z przepisów prawa wprowadzających zmianę.

§ 10

Ochrona danych osobowych

Wykonawca  oświadcza,  że  został  poinformowany  o  przysługujących  mu  prawach  dotyczących

ochrony, przetwarzania, powierzenia, sprostowania, usunięcia danych osobowych, zgodnie z klauzulą

informacyjną zawartą w załączniku nr 9 do umowy, stanowiącym integralną część umowy oraz że

przekazuje dane osobowe świadomie i dobrowolnie.

§ 11

Postanowienia końcowe

1.  Strony  będą  dążyły  do  polubownego  rozstrzygania  wszelkich  sporów,  powstałych

w związku z niniejszą Umową, jednak w przypadku gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór

będzie poddany rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

4.  Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach:  dwa  egzemplarze  dla

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

…………………………………………………              ….………………………………………….

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA

……………………………………………………

Załączniki do umowy
1) załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;
2) załącznik nr 2 – opis elementów iluminacji świątecznej;
3) załącznik nr 3 – szkice poglądowe iluminacji świątecznej;
4) załącznik nr 4 – koncepcja iluminacji świątecznej;
5) załącznik nr 5 – istniejąca iluminacja miasta Lublin;
6) załącznik nr 6 – projekt iluminacji;
7) załącznik nr 7 – protokół zdawczo-odbiorczy;
8) załącznik nr 8 – wycena ofertowa;
9) załącznik nr 9 – wzór klauzuli informacyjnej.
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Załącznik nr 7

Protokół zdawczo – odbiorczy

Do umowy nr ……………….  z dnia ...................2019 roku.

1. Data przeprowadzenia  odbioru: .................……...…………..

2. Miejsce przeprowadzenia odbioru:………………...…………..

3. Osoby uczestniczące:

a)Zamawiający:

…...............................................................................................................................................................

.............................................................................................……….…………………………………………

b)Wykonawca: ..........................................................................................................................................

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

4. Protokół dotyczy …… etapu umowy.

5. Zgodność wykonania przedmiotu z ustaleniami zawartymi w umowie i potwierdzenie odbioru:

…...............................................................................................................................................................

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

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

.............................................................................................................................................................…..

6. Uwagi:

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

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

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

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

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

..............................................................................…………………………………………………................

…………………………………………………………………………………………..………………………......

………………………………………………………………………………………………………………………

                           Zamawiający                                                     Wykonawca

    ………………………………………..                      …………………………………………..
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Załącznik nr 9

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
 DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  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 osobowych) (Dz.U.UE.L. z
2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”),  informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a takżeo przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających
z regulacji o ochronie danych osobowych:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin;  dane adresowe:
Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin;

wyznaczyliśmy  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  może  Pani/Pan  kontaktować  się  we
wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych  poprzez:  email:  iod@lublin.eu lub
pisemnie na adres Administratora danych;

Pani/Pana  dane  osobowe  uzyskane  przy  zawarciu  i  realizacji  umowy
(dalej: „umowa”)  wykorzystujemy w następujących celach:

zawarcie i wykonanie umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO),
wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak: wystawianie i przechowywanie

dokumentów  księgowych,  wykonywanie  obowiązków  podatkowych,  rozpatrywanie  reklamacji  lub
wezwań do usunięcia naruszenia prawa, wykonywanie obowiązków związanych z udostępnianiem
informacji  na  podstawie  przepisów ustawy o  dostępie  do informacji  publicznej  lub  Statutu  Miasta
Lublin,

dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami;
d) Z danych  osobowych  potrzebnych  do  realizacji  wyżej  wymienionych  celów

będziemy korzystać:
1)    przez czas niezbędny do ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO),
2)  przez  czas,  w  którym  możemy  ponieść  konsekwencje  prawne  niewykonania

obowiązku, np. otrzymać karę finansową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO),
3)  przez  czas  trwania  umowy  (podstawa  prawna:  art. 6 ust.  1  b)  RODO)

oraz  przez  okres,  po  którym  przedawnią  się  roszczenia  wynikające
z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń/obrony przed roszczeniami
lub  zawiadamiania  właściwych  organów  –  przez  czas  trwania  takich  postępowań
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO);

5) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu;

6) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
a) organom  władzy  publicznej  oraz  podmiotom  wykonującym  zadania  publiczne

lub  działającym  na  zlecenie  organów  władzy  publicznej,  w  zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) innym  podmiotom,  które  na  podstawie  stosownych  umów  podpisanych
z  Gminą  Lublin  przetwarzają  dane  osobowe  dla  których  Administratorem  jest
Prezydent Miasta Lublin;
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g) Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię);

h) W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych,  przysługują  Pani/Panu
następujące prawa:   
1) prawo dostępu do danych osobowych,

2)prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,

3)prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5)prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją –
wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit.
e) (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) lub f)
(przetwarzanie  jest  niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,z wyjątkiem sytuacji,  w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych), w tym profilowania na
podstawie  tych  przepisów.  Administratorowi  nie  wolno  już  przetwarzać  tych  danych
osobowych,  chyba  że  wykaże  on  istnienie  ważnych  prawnie  uzasadnionych  podstaw  do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

6)  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  gdy  uzna  Pani/Pan,
iż  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych.
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