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Załącznik nr 7 –  WZÓR UMOWY  

 

UMOWA 

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

SF.3322.4.2.19 
 

 
zawarta dnia …………….………….2019 r. w Środzie Wielkopolskiej 
pomiędzy: 
Powiatem Średzkim, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP: 7861684110, 
REGON: 631257957 reprezentowanym przez: 
– Panią Bernadetę Staszak - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  
z siedzibą ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska 
 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 
a  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 
ze zm.) Prawo zamówień publicznych tj. bez stosowania niniejszej ustawy, strony zawarły 
umowę o następującej treści: 

 
§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowe, w pełnym zakresie funkcji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycji pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego 
przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i 
wspomaganego – etap I”. 

2. Nadzór inwestorski obejmuje branżę konstrukcyjno-budowlaną, branżę elektryczną                   
i teletechniczną  oraz branżę sanitarną. Szczegółowy opis prac budowlanych planowanych 
przez Zamawiającego, a zarazem zakres robót podlegających nadzorowi, zawiera 
dokumentacja techniczna (projekt budowlany, projekt zamienny, dokumentacja  
przetargowa) oraz Zapytanie ofertowe. 

 

§ 2 Zakres przedmiotu umowy 

Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności: 
1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji określonej w § 1 niniejszej 
umowy, w zakresie określonym w ustawie  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 poz.1186 ze zm.) i przepisów wykonawczych oraz Zapytania ofertowego 
z dnia 09.09.2019r. 
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2. Inspektor będzie wykonywać zlecony nadzór zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej o specjalności branży 
konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. 
3. Zakres obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczególności: 
1) zapoznanie się z dokumentacją techniczną inwestycji, 
2) zorganizowanie i przeprowadzenie procesu przekazania placu budowy w porozumieniu            
z Zamawiającym, 
3) udział w czynnościach przyjęcia rozwiązań projektowych oraz uzyskiwanie od projektanta 
wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 
4) organizowanie narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie 
ich zainteresowanym stronom, 
5) uczestnictwo na wniosek Zamawiającego w kontrolach inwestycji (w trakcie realizacji jak         
i po jej zakończeniu) dokonywanych przez podmiot zewnętrzny, udzielanie wyjaśnień 
podmiotom kontrolującym, 
6) obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu 
budowy w stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego, a w razie 
pilnej potrzeby na każde wezwanie Zamawiającego lub kierowników robót Wykonawcy. 
Należy przyjąć minimum 3 pobyty tygodniowo na placu budowy, 
7) bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, pozwoleniem na prowadzenie 
prac budowlanych przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków, podpisaną umową                        
z Wykonawcą, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, 
8) wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego                 
i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie i dokumentacji projektowej, 
9) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,                   
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                                     
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie: 
a) sprawdzenie atestów, gwarancji, certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów 
budowlanych z kryteriami technicznymi określonymi dokumentacją projektową, 
obowiązującymi przepisami przed ich zastosowaniem, 
b) uczestniczenie w wykonywaniu pomiaru lub badania, ocena wyników szczegółowych badań 
materiałów w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi 
obowiązującymi przepisami, 
c) zlecanie Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub 
robót budzących wątpliwość, co do ich jakości, 
d) żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac 
oraz określenie zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych, poświadczanie 
usunięcia wad wykonanych robót, wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy 
robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia, 
10) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, 
11) uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym, kontrolowanie rozliczeń budowy              
a ponadto: 
a) weryfikacja zgodności realizowanej inwestycji pod względem ilości zakresu rzeczowego 
faktycznie zrealizowanego z zakresem rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej, 
b) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji 
powykonawczej w tym dokumentów wymaganych do odbioru, 
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c) przygotowanie w porozumieniu z Wykonawcą i podpisanie końcowego protokołu odbioru 
robót oraz innych niezbędnych dokumentów, 
d) rozliczanie etapów robót budowlanych względem harmonogramu rzeczowo-finansowego 
(odbiory częściowe), 
e) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania, 
f) sporządzanie protokołów konieczności oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia 
Inwestorowi, po uprzednim sprawdzeniu ich wyceny. Bez zgody Zamawiającego Inspektor 
Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót budowlanych poleceń 
wykonania robót uzupełniających czy dodatkowych, 
g) wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych 
zmian w dokumentacji technicznej - uzyskania zgody projektanta na te zmiany, uzyskiwanie 
od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i dotyczących w nim rozwiązań, 
h) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną 
poprawność realizowanej inwestycji, 
i)informowanie Zamawiającego  o okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość 
oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności 
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 
j) skompletowanie dokumentacji budowy i jej przekazanie Zamawiającemu przed odbiorem 
końcowym, 
k) prowadzenie dokumentacji fotograficznej przez okres realizacji inwestycji, 
l) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany  i niezakłócony, 
a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności, zapewnienie uprawnionego zastępstwa, 
m) kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót przez ich Wykonawcę, 
11) pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w okresie rękojmi  nadzorowanej umowy                
na roboty budowlane zgodnie z okresem rękojmi ustalonym w umowie z Wykonawcą robót, 
ponadto w czasie trwania okresu gwarancyjnego udzielonego przez Wykonawcę robót                  
na zrealizowana inwestycję, będzie należało również: 
a) uczestnictwo na wniosek Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych oraz udział przy 
zgłaszaniu i usuwaniu usterek w okresie gwarancyjnym,  
b) zgłaszanie Wykonawcy robót zaistniałych wad i ustalanie z nim terminów ich usuwania, 
c) nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania, 
d) ocena wykonanych robót w okresie gwarancyjnym. 
12) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa. 
4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy. 
5. W przypadku, gdy dokumentacja przetargowa nie podaje w sposób szczegółowy technologii 
wykonywania robót lub wykonania określonego elementu mającego wpływ na wykonanie 
przedmiotu niniejszej umowy, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu 
materiałów lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego 
uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiającego.  
6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do informowania Zamawiającego o wadach i 
brakach w przekazanej przez niego dokumentacji, uniemożliwiających lub utrudniających 
realizację przedmiotu umowy. 
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane, które okażą się 
niezbędne do  realizacji przedmiotu umowy. 
8. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
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9. Materiały, o których mowa w ust. 8 powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom 
określonym w  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019r., 
poz. 266) oraz wymaganiom określonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót. 
 

§ 3 Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw związanych z realizacją usługi i do 
odbioru przedmiotu umowy w  imieniu Zamawiającego jest……………………………………., tel……….. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest………………………………., tel……………………………………. 
 
  

§ 4 Terminy realizacji umowy  
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: 
- rozpoczęcie -z dniem podpisania umowy, 
- zakończenie pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi po zakończeniu 
robót, w tym usunięciu usterek, odbiorze robót, rozliczeniu budowy, uzyskaniu pozwolenia                         
na użytkowanie ,upływu okresu  gwarancji i rękojmi  na wykonane roboty budowlane. 
2. Umowny termin zakończenia robót budowlanych nadzorowanej inwestycji:                                    
do dnia 31 maja 2020 r. (wraz z odbiorami końcowymi i uzyskaniem pozwolenia                             
na użytkowanie). 
 3. Wykonawca w ramach niniejszej umowy jest zobowiązany uczestniczyć,  także w odbiorze 
gwarancyjnym przed upływem okresu gwarancji robót budowlanych oraz pełnić obowiązki 
Inspektora nadzoru w okresie rękojmi nadzorowanej umowy na roboty budowlane zgodnie            
z okresem rękojmi ustalonym w umowie z Wykonawcą robót.   
  

 
§ 5 Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie 
ryczałtowe. 
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:…………...zł brutto 

       (słownie:…………………………………………………………………………………………………….) 
netto: ………………………………………… zł (słownie: ………………………………………………………….), 
podatek VAT w wysokości ………..%, ………………………………..zł  
(słownie: …………………………………………………………………………………………………….). 
 

3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w § 5.2 obejmuje wszystkie 
elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniając wnikliwą i całościową 
znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy, a także obejmuje 
wszelkie ryzyka. 
4. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany ceny. 
5. Wydłużenie okresu realizacji usługi ponad czas trwania określony w umowie, 
spowodowane wydłużeniem okresu realizacji nadzorowanych robót budowlanych oraz 
zwiększenie lub zmniejszenie wartości robót, których wykonanie będzie niezbędne do 
realizacji zadania, nie stanowi podstawy do zmiany ceny ryczałtowej oraz do jakichkolwiek 
zmian warunków i zasad rozliczenia wykonanej usługi. 
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6. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę  jest protokół końcowy odbioru  robót 
budowlanych objętych nadzorem bez uwag, rozliczenie rzeczowo -finansowe robót oraz 
uzyskanie przez Wykonawcę robót decyzji o pozwolenie na użytkowanie. 
7. Zapłata wynagrodzenia , o którym mowa w niniejszym paragrafie nastąpi w drodze 
przelewu, w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo  
wystawionej faktury, na konto wskazane  na fakturze przez Wykonawcę. 

 
 8. Strony ustalają, że na fakturze zostaną umieszczone następujące dane: 

 
Nabywca: Powiat Średzki, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP 786 16 84 110. 
Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska. 
 
9. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez konieczności podpisu odbiorcy. 
10. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT w terminach określonych 
przepisami prawa. 
11. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie 
płatności będą dokonywane w tej walucie. 
 

§ 6 Odpowiedzialność Wykonawcy  
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy w czasie 

prowadzenia usługi jak również za wszelkie szkody powstałe na skutek wadliwego 
wykonania usługi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość realizacji 
przedmiotu umowy i wykonanie umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych            
w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez 
prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę. 

3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków przez 
Inspektora nadzoru Zamawiający poniesie szkodę, Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę 
szkodę w pełnej wysokości. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności.  

 
§ 7 Wymagania Zamawiającego 

1. Osoby świadczące usługi zobowiązane są do pełnieni nadzoru każdorazowo na żądanie 
Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru. 

2. Zamawiający wymaga od Inspektora nadzoru inwestorskiego dyspozycyjności i inspekcji 
na terenie prowadzenia robót budowlanych w godz. 7:30 – 15:30 od poniedziałku do 
piątku (nie rzadziej jednak niż trzy razy w tygodniu) oraz w przypadku, gdy zaistnieje taka 
potrzeba (wezwanie przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę robót budowlanych). 

3. Czas przyjazdu na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego nie może 
przekroczyć 2 godzin od chwili zgłoszenia. 

4. Każdorazowy pobyt na terenie realizacji robót Inspektor nadzoru musi odnotować                  
w dzienniku budowy. 

5. Inspektor nadzoru oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą 
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją projektową, 
zasadami sztuki, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 
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§ 8 Kary umowne 
1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy w następujących wypadkach                                      
i wysokościach: 

 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej umowie, 
b) za nieobecność przy odbiorach przedmiotu umowy na każdym etapie w wysokości 200,00 
zł (słownie: dwieście00/100złotych) brutto za każdy przypadek, 
c) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w wysokości 
10% wynagrodzenia , o którym mowa w niniejszej umowie, 
d) za każdy opóźnienie w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót w wysokości 500,00zł 
(słownie: pięćset00/100zł) za każdy dzień opóźnienia.  
2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych: 
a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych  
od Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wartości niniejszej umowy (nie 
dotyczy sytuacji z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych), 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych na co Wykonawca wyraża zgodę. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,          
w przypadku gdy powstała szkoda przewyższać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
5. Kara umowna zostanie zapłacona w terminie 10 dni od daty wystąpienia z żądaniem 
zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie kary przez Wykonawcę, Zamawiający może 
potracić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem 
Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.  
 
 

§ 9 Zmiany w umowie  
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie za zgodą Stron umowy na 
piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 
2. Dopuszczalne jest dokonanie  zmian umowy, w przypadku: 
a) zdarzenia losowego Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby wykonującej 
obowiązki Inspektora nadzoru, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to Wykonawcy, któremu 
udzielono niniejszego zamówienia. 
b) Zamawiający może żądać zmiany osoby wykonującej obowiązki Inspektora nadzoru, jeżeli 
uzna, że nie wykonuje ona lub nieprawidłowo wykonuje swoje obowiązki wynikające z umowy. 
3. W przypadku zmiany osoby wykonującej obowiązki Inspektora nadzoru przedstawionego      
w ofercie Wykonawcy, nowy Inspektor musi spełniać wymagania zgodne z niniejszym 
zapytaniem ofertowym. 
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§ 10 Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy lub jej 
rozwiązania  w sytuacji , gdy: 
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie przystąpił do realizacji usług nadzoru  w ciągu 

7 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy Wykonawcy robót i pomimo wezwania 
z wyznaczonym dodatkowym terminem nie przystąpił do wykonania usługi;  

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej 
niż 7 dni i pomimo wezwania z wyznaczonym dodatkowym terminem nie przystąpił do 
wykonania; 

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy; 
4) nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
2. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie, winno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania  przez  Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w ust.1 pkt 1-3 ,Zamawiający naliczy kary 
umowne  zgodnie z  § 8 ust. 1 pkt. 1a umowy, ponadto w terminie 14 dni Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 
stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania umowy, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do 
dokonania odbioru tych robót. 
 

 

§ 11 Ochrona danych osobowych 
1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, aby zarówno on jak i podmioty świadczące usługi 
na jego rzecz zagwarantowały wdrożenie odpowiednich środków technicznych                                    
i  organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 
związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, żeby przetwarzanie spełniało wymogi 
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, dalej 
RODO i chroniły prawa osób, których dane dotyczą. 

2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego: 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 Nr 
119, s. 1 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Środzie Wielkopolskiej, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska.  
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:  iod@lesny.com.pl 

2) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1  lit. c) RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Adaptacja  obiektu pofabrycznego 
przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej  na cele mieszkalnictwa chronionego           

mailto:iod@lesny.com.pl
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i wspomaganego – etap I” SF.3322.4.1.19, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. 

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 

4) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym          
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania 
określonych danych wnikają z ustawy Pzp. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,  
w tym przepisów archiwalnych. 

6) Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy       
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz załączników; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  
w art. 18 RODO; 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie 
danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7) Nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- 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. 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 
nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia                        
o ochronie danych osobowych. 
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§ 12 Postanowienia końcowe 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały 
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  

2. Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażona 
na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 
dwa dla Zamawiającego.  

 

 

Załączniki: 

1. Wykaz osób skierowanych  przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. 

2. Integralna część umowy stanowi oferta Wykonawcy. 

 

 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


