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WZÓR UMOWY 
 
zawarta w dniu ………………………………. 2020 r. w Lublinie pomiędzy: 
 
Nabywcą – Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin,  
NIP Gminy Lublin: 9462575811, Regon Gminy Lublin: 431019514, reprezentowaną przez 
upoważnionego przez Prezydenta Miasta (zarządzenie nr 58/2/2013 z dnia 21.02.2013 r.) 
Pana Grzegorza Malca – Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie z siedzibą: ul. 
Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, zwanym dalej Zamawiającym,  
 
a 
 
……………………………. zwanym dalej Wykonawcą. 
 

§ 1 
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. 

 
§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-
promocyjnej nowego systemu elektronicznego biletu aglomeracyjnego 
współfinansowanego z projektu unijnego „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla 
północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji 
aglomeracyjnej” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, zgodnie ze szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy - Opis 
przedmiotu zamówienia oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Przy realizacji wszystkich zadań objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania aktualnych wytycznych dotyczących zasad promocji 
projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2014-2020, 
określonych w Zasadach promocji i oznakowania projektów w Programie - umowy 
podpisane od 1 stycznia 2018 roku (https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-
programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/zasady-dla-umow 
podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/), stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej 
umowy. 
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§ 3 
TERMINY 

 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 
2. Termin zakończenia  realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień  31 sierpnia 2021 r. 

z zastrzeżeniem, że:  
a) zadanie IV.2.1 - do 30 czerwca 2020 r. 
b) zadania: IV.1, IV. 2.2, IV.3, IV.4, IV.5, IV.6   - sukcesywnie zgodnie z ustalonym z 

Zamawiającym harmonogramem rzeczowo-finansowym, nie później niż do 28 
lutego 2021 r.  

c) zadanie IV.5 –  w części dotyczącej emisji spotów -  31 sierpnia 2021 r. 
3. Termin 31 sierpnia 2021 r., o którym mowa w ust. 2 zostanie dostosowany do 

rzeczywistego czasu realizacji komponentu projektu unijnego w postaci zmiany 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy, tj. może ulec skróceniu lub wydłużeniu, jednak o okres nie dłuższy niż 3 
miesiące, na co strony wyrażają zgodę. 

4. W terminie 7 dni kalendarzowych od podpisania niniejszej umowy Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej szczegółowy 
harmonogram rzeczowo-finansowy, który podlega akceptacji Zamawiającego i który 
będzie stanowił załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  
 

§ 4 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, opisem przedmiotu zamówienia, 
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami promocji i oznakowania projektów w 
Programie - umowy podpisane od 1 stycznia 2018 roku, a także uzgodnieniami podjętymi 
w trakcie realizacji prac z Zamawiającym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z należytą 
starannością, jakiej wymaga się od Wykonawcy, mając na uwadze w szczególności 
promocyjny charakter zamówienia.  

3. Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel niezbędny do właściwego i terminowego 
wykonania umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi określonej w § 2 zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa krajowego, wspólnotowego oraz zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad 
wykonywanym zamówieniem. 

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie błędy przedmiotu umowy, w tym między innymi: 
błędy literowe, jakość drukowanych materiałów, błędne podpisy pod zdjęciami, które 
pojawiły się w materiałach Zamawiającego z winy Wykonawcy tzn. podczas składania 
materiałów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów dotyczących materiałów 
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Zamawiającego stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca usunie błędy na własny 
koszt, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu 
wykonywanych prac na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez 
Zamawiającego w terminie trzech dni od dnia wniesienia takiego żądania przez 
Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdy realizacja prac objętych umową wymagać będzie spotkań 
przedstawicieli stron umowy, konsultacji merytorycznych, Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego o przedmiocie spotkania, konsultacji oraz planowanym terminie  
z wyprzedzeniem o co najmniej dwa dni robocze. Do propozycji spotkania oraz 
konsultacji Wykonawca powinien załączyć wszelkie dokumenty i informacje niezbędne 
do zajęcia stanowiska przez Zamawiającego. Z uwagi na panujący na terenie Polski stan 
epidemii strony dopuszczają odbywanie spotkań i konsultacji w trybie zdalnym, za 
pośrednictwem łączy internetowych, w formie np. wideokonferencji lub innych 
ogólnodostępnych kanałów komunikacji internetowej. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego wpływu na kształt działań kampanii 
informacyjno-promocyjnej na każdym etapie jej realizacji. 

10. Wszystkie projekty graficzne przed publikacją/drukiem/emisją/wysyłką muszą być 
zatwierdzane każdorazowo przez Zamawiającego.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania zmian do koncepcji w projektach 
graficznych oraz w ich treści, do których wprowadzenia zobowiązuje się Wykonawcę. 

12. Wykonawca, na podstawie otrzymanych od Zamawiającego uwag do przedstawionych 
koncepcji/projektów graficznych ma obowiązek w terminie 3 dni od przekazania uwag 
przez Zamawiającego, uwzględnić te uwagi i przesłać poprawione projekty do ponownej 
akceptacji przez Zamawiającego. Termin 3 dni obowiązuje każdorazowo do momentu 
ostatecznego zatwierdzenia koncepcji/projektów graficznych przez Zamawiającego. 
 

§ 5 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prawidłowo wykonane i zaakceptowane przez 

Zamawiającego usługi w ramach niniejszej umowy oraz tytułem wynagrodzenia za 
przeniesienie praw autorskich wymienionych w § 8, kwotę brutto w wysokości: 
.……………………………………..……(słownie: …………………………………………………….), w tym 
podatek VAT ….… %, który wynosi …………………………….  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone Wykonawcy w trzech 
transzach. Pierwsza transza zostanie wypłacona po zrealizowaniu przez niego zadania 
IV.2.1, druga zaś po zrealizowaniu zadań: IV.1, IV. 2.2, IV.3, IV.4, IV.6, a trzecia i ostatnia 
po zrealizowaniu zadania IV.5, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, które 
mogą zostać wystawione po podpisaniu przez strony protokołów zdawczo-odbiorczych. 

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Zamawiającego przelewem na wskazany 
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty  otrzymania faktury Vat przez 
Zamawiającego. 
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4. Za dzień uiszczenia wynagrodzenia uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego 
polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 
realizacji niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego. 

6. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca, oświadcza iż wyśle/ nie wyśle* (*niewłaściwe 
skreślić) ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 
1 ustawy 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 
5907653871290 Zamawiającego. 

7. Strony przewidują możliwość zmian niniejszej Umowy w toku jej realizacji w 
następujących przypadkach: 
7.1 Zmiana wartości Umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wysokości ustawowej stawki 

podatku VAT lub zasad jego rozliczania w trakcie obowiązywania Umowy.  
7.2 Zmiana stawki wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy,  

w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3-5, z uwzględnieniem art. 6 ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1564). Stawka, o 
której mowa powyżej ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów 
pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 
zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa  
dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzenie zmiany stawki 
możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana wyżej wymienionych przepisów będzie miała wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część stawki stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę  
w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 
kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.  
W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia na żądanie 
Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na stawkę wraz z dowodami 
potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę. 

7.3 Zmiana stawki wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy,  
w przypadku zmiany zasad przystąpienia, gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Stawka ulegnie zmianie 
odpowiednio do wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z 
realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego, o ile zmiana tych kosztów 
wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad przystąpienia, gromadzenia  
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wprowadzenie zmiany 
stawki będzie możliwe, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana przepisów, o których mowa powyżej będzie miała wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
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b) wykaże, jaką część stawek stanowią koszty ponoszone przez Wykonawcę  
w trakcie realizacji niniejszego zamówienia publicznego oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów. 

7.4 Zmiana stawki wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1  niniejszej Umowy,  
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne. Stawka ulegnie zmianie odpowiednio do wysokości 
kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 
zamówienia publicznego, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów 
prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. Wprowadzenie zmiany stawki będzie możliwe, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana przepisów, o których mowa powyżej będzie miała wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

b) wykaże, jaką część stawek stanowią koszty ponoszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji niniejszego zamówienia publicznego oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń 
dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W 
szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia na żądanie 
Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na stawkę wraz z dowodami 
potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę. 

8. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, przy zachowaniu formy 
pisemnej, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 
§ 6 

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne za: 
a) niedotrzymanie terminu realizacji zamówienia określonego w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, w wysokości 0,3% umownego wynagrodzenia brutto o 
którym jest mowa w § 5 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

b) odstąpienie od umowy albo niewykonanie zamówienia, z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% umownego 
wynagrodzenia brutto o którym jest mowa w § 5 ust.1 niniejszej umowy, 

c) odstąpienie Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 20 % kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy. 

2. W razie naliczenia kar umownych, Zamawiający potrąci je z wystawionych faktur, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

3. W przypadku opóźnienia w opłacie należności Zamawiający będzie zobowiązany do 
zapłacenia Wykonawcy odsetek ustawowych. 

4. Niezależnie od kar umownych Zamawiając może dochodzić za nasadach ogólnych 
kodeksu cywilnego odszkodowania z tytułu szkód poniesionych na skutek niewykonania 
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lub niewłaściwego wykonania niniejszej umowy, jeżeli szkoda przewyższa wysokość 
zastrzeżonych kar umownych.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w razie 
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Po 
wystąpieniu powyższych okoliczności Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy, tj. za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy. 

6. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia w terminie 14 dni od daty 
powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

7. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron 
odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w 
mocy pomiędzy Stronami w zakresie świadczeń składających się na przedmiot umowy, 
prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy. 

8. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca 
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto Zamawiający odstąpi od 
umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w sytuacjach, w których: 

a) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec 
niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze, 

b) dotychczasowy przebieg prac sugeruje, iż Wykonawca nie zrealizuje etapów 
zamówienia w sposób należyty w terminach określonych w § 3 oraz 
harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

c) Wykonawca nie świadczy lub nienależycie świadczy usługę objętą niniejszą 
umową, w szczególności nie przestrzega jej postanowień  lub nie stosuje się 
do uwag Zamawiającego. 

d) Opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w zakresie zadania IV.2.1 
przekroczy 7 dni, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust.2 lit. a  

9. Odstąpienie w przypadkach wskazanych w ust.5 lit. b,c,d niniejszego paragrafu  może 
nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do 
wykonania w sposób terminowy i prawidłowy przedmiotu umowy z wyznaczeniem 
określonego 7 dniowego terminu.   

 
§ 7 

PRAWA AUTORSKIE 
 

1. Na mocy niniejszej umowy oraz w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1   
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich, 
powstałych w trakcie realizacji umowy koncepcji kreacyjnych, haseł reklamowych,  logo, 
projektów graficznych, produktów audiowizualnych, fotografii, materiałów 
informacyjnych itp. w zakresie pól eksploatacji wynikających z art. 50 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 
z późn. zm.), a w szczególności: 
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a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy (sporządzanie 
egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu) – wytwarzanie i 
zwielokrotnianie techniką drukarską, magnetyczna oraz techniką cyfrową za 
pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji, 

b) w zakresie digitalizacji, 
c) w zakresie wprowadzenie do pamięci komputera, 
d) w zakresie sporządzenie wydruku komputerowego, 
e) w zakresie zwielokrotnienia poprzez druk lub nagranie na nośniku 

magnetycznym w postaci elektronicznej, 
f) w zakresie wprowadzenia do obrotu, 
g) w zakresie nieodpłatnego wypożyczenie lub udostępnienia zwielokrotnionych 

egzemplarzy, 
h) w zakresie wprowadzenia w całości lub w części do sieci komputerowej 

Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez 
zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem wraz z prawem do 
dokonywania opracowań i zmian, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz 
poza jej granicami. 

2. Przeniesienie autorskich praw, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą odbierania 
poszczególnych elementów przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala 
Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia 
Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywania zależnych praw autorskich. 

4. Przeniesienie praw autorskich oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw 
autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

 
§ 8 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy jest 
…………………………………….. Przedmiotowa korespondencja będzie kierowana na adres: 
Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, email: 
ztm@ztm.lublin.eu 

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest……………………………………………………. Przedmiotowa 
korespondencja będzie kierowana na adres: ……………………………………………. 

3. Każda ze stron ma prawo do zmiany osób wskazanych w ustępie poprzedzającym, po 
uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej strony. 

4. W ramach realizacji niniejszej umowy, z uwagi na panujący na terenie Polski stan 
epidemii, dopuszcza się kontakt za pośrednictwem ogólnodostępnych kanałów 
komunikacji internetowej, np. poczty elektronicznej, za pomocą ww. adresów e-mail 
pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.  

5. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do kontaktów z Wykonawcą, bieżącej 
koordynacji prac, uzgadniania z Wykonawcą sposobu realizacji przedmiotu umowy oraz 
odbioru prac.   
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6. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony jest do kontaktów z Zamawiającym, bieżącej 
koordynacji prac, uzgadniania z Zamawiającym sposobu realizacji przedmiotu umowy 
oraz przekazywania prac.  

 
§ 9 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu 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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób 
fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych przez 
Wykonawcę jako osoby do kontaktu, o których mowa w § 10 ust. 9 Umowy – jest Zarząd 
Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin. 

2. Administrator informuje, że wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych o którym mowa w 
art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: 
odo@ztm.lublin.eu. 

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora 
na podstawie art. 6 ust.1 lit. b), c) RODO w celu i zakresie niezbędnym do wykonania 
niniejszej Umowy w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, numer służbowego telefonu, 
służbowy adres email. 

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, mogą zostać ujawnione naszym 
odbiorcom w szczególności organom administracji państwowej, kancelariom prawnym  o 
ile będzie to zgodne  z przepisami obowiązującego prawa. 

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od 
końca roku kalendarzowego w którym niniejsza Umowa została zrealizowana, chyba że 
niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, 
dochodzenie roszczeń itp. Po wykonaniu umowy będziemy przechowywać dane w czasie 
określonym przepisami prawa, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Zarządu 
Transportu Miejskiego w Lublinie ustalonym przez Archiwum Państwowe  
w Lublinie.  

6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora 
danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia, przenoszenia 
danych i  usunięcia, jeśli takie prawo okaże się zasadne. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 
niezgodnie z RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 3, jest wymagane do zawarcia 
niniejszej Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia 
i realizacji Umowy. Wniesienie przez osobę, o której mowa w ust. 1 żądania usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem wobec 
Zamawiającego niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. 
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9. W oparciu o podane dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nie 
będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania w rozumieniu RODO. 

10. Wykonawca oświadcza, że w imieniu Zamawiającego, poinformował osoby fizyczne nie 
podpisujące niniejszej Umowy, o których mowa w ust. 1 niniejszego ustępu, o treści 
niniejszego paragrafu, tj. do wykonania wobec tych osób, których dane dotyczą 
obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO. 

 
§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Strony nie przewidują powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z 
realizacją przedmiotu Umowy.  

2. W sytuacji gdy zachodzić będzie konieczność powierzenia przetwarzania danych 
osobowych Strony zobowiązują się uregulować to w ramach odrębnej umowy.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i 
prawie pokrewnym. 

4. Spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem 
właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

7. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 
a) Załącznik nr 1: Opis Przedmiotu Zamówienia 
b) Załącznik nr 2: Harmonogram rzeczowo- finansowy 
c) Załącznik nr 3: Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie - 

umowy podpisane od 1 stycznia 2018 roku 
 

§ 11 

                               PODWYKONAWSTWO 

Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy wykona bez udziału podwykonawców lub: 

1. W przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawców Wykonawca 
oświadcza, że powierzy następujący zakres prac podwykonawcom (zgodnie  
z informacją złożoną w ofercie): 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za 

działania i zaniechania podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które 

wykonuje przy udziale podwykonawców. 
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