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Projektowane postanowienia umowy 
 

Zawarta w dniu ...................................................... w Rudzińcu  pomiędzy: 

Gminą Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-100  Rudziniec 

reprezentowaną przez: 

1) Wójta Gminy -  mgr Krzysztofa Obrzut  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

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

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

reprezentowanym przez: 

……………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” wspólnie zwanymi „Stronami” a każdą z nich „Stroną” 

 

W  następstwie zamówienia publicznego na kwotę mniejszą niż 130 000 złotych przeprowadzonego 
według zasad określonych w Zarządzeniu nr 351/2020 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedury udzielania zamówień, których 
wartość, bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych, dla których nie 
stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień  publicznych, została zawarta umowa następującej 
treści: 

§ 1  

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot umowy: 
pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.  „Budowa centrum 
przesiadkowego typu „Park & Ride” oraz „Bike & Ride” przy dworcu PKP w Rudzińcu” 

2. Wykonawca będzie działał w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z umowy oraz 
aktualnych przepisów prawa, ze szczególnym  uwzględnieniem ustawy z dnia 7 lipca 1994 
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami). 

3. Szczegółowy zakres prac Wykonawcy został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy z uwzględnieniem wymagań wskazanych  
w zapytaniu ofertowym postępowania prowadzonego pod nazwą „Pełnienie funkcji Inżyniera 
Kontraktu dla zadania pn.  „Budowa centrum przesiadkowego typu „Park & Ride” oraz  
„Bike & Ride”  przy dworcu PKP w Rudzińcu”. 

4. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego, nad którym nadzór będzie sprawował 
Wykonawca znajduje się w dokumentacji technicznej  „Budowa centrum przesiadkowego typu 
„Park & Ride” oraz „Bike & Ride” przy dworcu PKP w Rudzińcu”. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia regularnej obecności na budowie inspektorów 
nadzoru inwestorskiego danej branży w trakcie wykonywania nadzorowanych przez nich prac 
tj. przynajmniej raz dziennie w trakcie trwania robót danej branży – zgodnie  
z Harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do Umowy  
na roboty budowlane. Potwierdzenie pobytów inspektorów nadzoru na budowie następować 
będzie na liście obecności, której wzór zostanie określony przez Zamawiającego. Powyższa lista 
obecności zawierać będzie oświadczenie o treści „Niniejszym podpisem potwierdzam swoją 
obecność na budowie w miesiącu …. I przedstawiam jako dowód w celu uzyskania wynagrodzenia 
oraz w celu uzyskania przez Inżyniera Kontraktu płatności od Zamawiającego  
za zrealizowane usługi.”  Kopia listy  obecności potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę winna być przekazana Zamawiającemu przy składaniu faktur częściowych  
za realizowane usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli ww. obecności. 

6. Na pisemny wniosek Wykonawcy,  Zamawiający może wyrazić zgodę na odstępstwo  
od dokonywania na terenie budowy podczas realizacji robót budowlanych kontroli przez 
wszystkich inspektorów nadzoru Zespołu Inżyniera Kontraktu w przypadku, gdy roboty  
z danej branży nie są wykonywane przez okres co najmniej od trzech tygodni liczonych  
od dnia wpływu wniosku do Zamawiającego i jednocześnie nie jest przewidywane przez 
Wykonawcę robót budowlanych ich wznowienie lub wykonywanie przez następne trzy 
tygodnie licząc od dnia wpływu ww. wniosku do Zamawiającego. Uzasadnienie istnienia  



2/9 

ww. przesłanek leży po stronie Inżyniera Kontraktu. Dla ww. zgody Zamawiającego wymagana 
jest forma pisemna. 

7. W szczególnych, losowych, przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zastępstwa 
nieobecnego inspektora nadzoru przez innego inspektora nadzoru pod warunkiem, że spełnia 
on wymagania przedstawione w wymaganiach zapytania ofertowego postępowania 
prowadzonego pod nazwą : „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.  „Budowa 
centrum przesiadkowego typu „Park & Ride” oraz „Bike & Ride”  przy dworcu PKP  
w Rudzińcu” z zastrzeżeniem, że czas zastępstwa nie może być dłuższy niż 14 dni. Wykonawca 
ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o fakcie zastępstwa najpóźniej w przeddzień 
(pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną), podając okres zastępstwa oraz wskazując osobę 
zastępowaną i zastępującą a do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty wskazane  
w wymaganiach zapytania ofertowego potwierdzające, że osoba zastępująca spełnia wymagania 
Zamawiającego. W przypadku wystąpienia choroby przewlekłej lub innego zdarzenia losowego 
skutkującego długotrwałą nieobecnością inspektora nadzoru, Wykonawca wskaże taką osobę, 
zgodnie z warunkami opisanymi powyżej. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną oraz decyzją o pozwoleniu 
na budowę. 

§ 2 

1. Za rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy uważa się datę zawarcia niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę w następujących terminach: 

a) doradztwo przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielnie zamówienia 
publicznego zgodnie z ustawą PZP w celu  wyłonienia wykonawcy robót budowlanych  
i podpisania z nim umowy na wykonanie robót budowlanych; 

b) okres wykonywania robót budowlanych, który będzie trwał od daty zawarcia umowy  
z Wykonawcą robót budowlanych do daty podpisania przez strony umowy na roboty 
budowlane Protokołu odbioru końcowego, przy czym w dacie podpisania Protokołu odbioru 
końcowego winne być uzyskane prawomocne pozwolenie na użytkowanie wydane przez 
właściwy organ nadzoru budowlanego. Ostateczny termin zakończenia realizacji umowy na 
realizację inwestycji – 30.11.2023 r.. 

c) okres gwarancji i rękojmi, który zgodnie z terminem zaproponowanym przez Wykonawcę 
w ofercie – nie krócej niż 60 miesięcy i nie dłużej niż 84 miesiące – począwszy od daty 
podpisania przez strony umowy na roboty budowlane protokołu odbioru końcowego. 

3. Termin zakończenia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu upływa 30-tego dnia od zakończenia 
okresu gwarancji i rękojmi (i usunięcia ewentualnych wad) dla wykonanych robót 
budowlanych.  

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywał nadzór inwestorski zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami 
i przepisami prawa budowlanego, a także z należytą starannością oraz dbałością o właściwe 
zabezpieczenie interesów Zamawiającego, podejmując wszelkie niezbędne działania  
dla należytego i terminowego wykonania inwestycji. 

2. Z ramienia Wykonawcy: 
a) obowiązki koordynatora będzie pełnił p. …………………………………………………………… 
b) obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego pełnić będą: 

- w branży budowlanej - p. ………………………………. Posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjo-budowlanej; 

- w branży drogowej - p. ………………………………. posiadający odpowiednie uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej; 

- w branży elektrycznej - p. ………………….……………. posiadający odpowiednie uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych; 

- w branży teletechnicznej - p. ………………………………. posiadający odpowiednie 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; 

- w branży budowlanej - p. ………………………………. posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji  
i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 
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3. Z ramienia Zamawiającego koordynatorem prac w zakresie wykonania przedmiotu umowy jest:         
p. …………………………………………..………  

4. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w następujący sposób: 
a) na piśmie, nadanie listu poleconego w placówce operatora pocztowego na adres wskazany 

przez Wykonawcę, traktuje się jako skuteczne doręczenie w terminie 3 dni od daty nadania, 
na co Wykonawca wyraża zgodę; 

b) faksem na numer ………………………………..…………; 
c) drogą elektroniczną na adres mailowy ……………………………, nadanie e-maila stanowi 

skuteczne doręczenie w dacie wysłania, nadania e-maila; 
d) telefonicznie na numer ……………………………………; 
e) lub osobiście Zamawiający będzie przekazywał pisma Wykonawcy za ich potwierdzeniem. 

5. Brak informacji o zmianie w/w adresów  uznane będzie za skutek doręczenia. 

§ 4 

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym do dnia odbioru 
końcowego robót budowlanych oraz w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji.  

2. Przewidywany termin realizacji inwestycji – do 30.11.2022 r. – okres obowiązywania rękojmi 
i gwarancji (nie krócej niż 60 miesięcy i nie dłużej niż 84 miesiące). 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie  ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, w wysokości …………………..……. zł brutto (słownie …………….….. zł)  
w tym 23% VAT.  

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w §5 ust.1 składa się: 
a) wynagrodzenie wynikające z obowiązków inspektora nadzoru określonych w  art. 25 i 26 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333.) w kwocie 
………………………… zł brutto (słownie ………………..…………….) w tym 23% podatku VAT; 

b) wynagrodzenie wynikające z tytułu obowiązków dodatkowych, opisanych w szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia w wysokości kwoty ofertowej dotyczącej dodatkowych 
obowiązków wynikających ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w kwocie  
……………………...... zł brutto (słownie: ………………………………) w tym 23% podatku VAT. 

3. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy będzie płatne na podstawie wystawionych 
przez Wykonawcę faktur częściowych i faktury końcowej. 

4. Faktury częściowe będą wystawiane: 
a) po zakończeniu postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót 

budowlanych w wysokości 4% wartości wynagrodzenia wskazanego w ust. 3 lit. b); 
b) w okresie realizacji robót budowlanych - w okresach miesięcznych z zastrzeżeniem,  

że wynagrodzenie częściowe nie może przekroczyć procentowego zaawansowania 
finansowego robót objętych nadzorem wynikających z harmonogramu terminowo - 
rzeczowo – finansowego oraz koszty wykazane w fakturze będą rozdzielone na koszty 
wynikające z ust.2 lit. a) i b).  

5. Wynagrodzenie częściowe nie może przekroczyć 90% kwoty określonej w § 5 ust.1; 
6. Wynagrodzenie końcowe do wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 będzie płatne 

po zakończeniu realizacji zadania (po odbiorze końcowym robót). 
7. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane 

z realizacją przedmiotu umowy. 
8. Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT. 

Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia 
Wykonawcy w tym zakresie  stanowi zmianę Umowy i wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

9. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą oświadczenia Wykonawcy o stopniu 
zaawansowania robót wynikające z harmonogramu  terminowo - rzeczowo – finansowego wraz 
z dołączona lista obecności, o której mowa w §1 ust. 5. 

10. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót 
budowlanych. 

11. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 14 dni 
od daty złożenia faktury w Urzędzie Gminy w Rudzińcu. Zamawiający posiada NIP: …………………   
i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu. 
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12. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze stron Umowy w celu dokonania 
zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy. 

13. Wniosek Wykonawcy musi zawierać listę osób zaangażowanych przez Wykonawcę w realizację 
Umowy wraz z wskazaniem rodzaju wykonywanych prac przy realizacji umowy przez 
poszczególne osoby. 

14. Lista, o której mowa w § 5 ust. 13 musi zawierać szczegółowe wyliczenie dla każdej osoby 
zaangażowanej w realizację Umowy wysokości dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz 
wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz ze wskazaniem należnych składek  
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

15. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia złożonego wniosku, 
jeżeli przedstawione dane nie potwierdzają wzrostu kosztów wykonania zamówienia lub budzą 
uzasadnione wątpliwości. 

16. Wniosek w sprawie zmiany wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których 
mowa w § 5 ust. 12 będzie rozstrzygnięty przez drugą stronę w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia jej żądania takiej zmiany. 

17. Termin określony w  § 5 ust. 16 nie dotyczy przypadków gdy wniosek jest niekompletny, 
zawiera błędy i omyłki lub nierzetelne dane. 

18. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w § 5 ust. 17 Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do poprawienia wniosku i ponownego przedłożenia w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

19. Wniosek, o którym mowa w  § 5 ust. 12 winien zostać złożony w terminie 30 dni od dnia wejścia      
w życie zmiany przepisów w nim wymienionych. 

20. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy na skutek okoliczności, o których mowa w § 5 
ust. 12 zostanie dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy 
minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana wynagrodzenia 
Wykonawcy w tym zakresie  stanowi zmianę Umowy i wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

§ 6 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące 
następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową ocenianego w granicach 
przewidzianych dla umów starannego działania. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi 
zmianami w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z własnej 
inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności 
wykonania robót koniecznych, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli 
jest to niezbędne i zgodne z treścią umowy jaką Zamawiający zawarł z wykonawcą robót 
budowlanych i obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo budowlane.  

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 
wykonuje, jak za własne działanie lub zaniechanie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych, rozumianych 
jako wszelkie informacje, dane lub wiadomości stanowiące tajemnicę Zamawiającego lub 
tajemnicę handlową w jakich posiadanie wejdzie w związku z wykonywaniem prac objętych 
niniejszą umową. Zobowiązanie powyższe nie dotyczy sytuacji udostępniania informacji 
poufnych upoważnionym władzom państwowym, na ich prawnie uzasadnione żądanie. 
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego udostępniać osobom trzecim dokumentacji 
dotyczącej przedmiotu zamówienia. 

§ 7 

1. Wykonawca moz e zlecic  podwykonawcy/om wskazaną w ofercie częs c /zakres zamo wienia. 
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moz e dokonac  zmiany podwykonawcy, zrezygnowac  

z podwykonawcy bądz  wprowadzic  podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie. 
3. Wykonanie częs ci/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy                             
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od odpowiedzialnos ci i zobowiązan  wynikających z warunko w umowy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie 
lub zaniechanie. W szczego lnos ci Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz oso b trzecich 
pełną odpowiedzialnos c  za szkody wyrządzone przez siebie oraz podwykonawcę przy 
wykonywaniu powierzonej mu czynnos ci, w szczego lnos ci zgodnie z art. 415, 429, 430 i 474 
Kodeksu cywilnego. 

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji częs ci/zakresu przedmiotu umowy 
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
wynagrodzenia nalez nego podwykonawcy. 

5. Zamawiający nie wyraz a zgody na podzlecanie całos ci ani częs ci zakresu przedmiotu umowy 
przez podwykonawcę kolejnemu podwykonawcy. 

§ 8 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań umownych na zasadach ogólnych oraz dodatkowo zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne za: 
a) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy; 
b) wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –                   

w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy; 
c) opóźnienie w terminowym dokonaniu odbiorów robót: zanikowych, końcowego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień niestawienia się na 
w/w odbiorach; 

d) niepodejmowanie działań dla należytego wykonania inwestycji – w wysokości 500,00 zł  
za każdy przypadek; 

e) niepodejmowanie działań dla terminowego wykonania inwestycji – w wysokości 500,00 zł 
za każdy przypadek; 

f) brak dbałości, staranności przy wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy lub 
obowiązków powierzonych przez Zamawiającego w ramach umowy lub wykonywanie 
obowiązków w sposób nienależyty,  niezgodnie z przepisami prawa lub zaniechanie 
wykonywania obowiązków – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek; 

g) za brak uczestnictwa w odbiorach robót związanych z usuwaniem wad, za każdy przypadek 
500,00 zł. 

h) za niestawienie się na żądanie Zamawiającego na posiedzeniach komisji, sesji Rady Gminy 
Rudziniec lub zebraniach sołeckich,  za każdy przypadek 500,00 zł. 

i) każdy stwierdzony przypadek, że wskazany przez Wykonawcę inspektor nadzoru 
inwestorskiego nie stawił się w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane 
wezwanie, w terminie do 24 godzin, za każdy przypadek 500,00 zł. 

2. Zapłata kar umownych nastąpi przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek 
bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty. 

3. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu 
umowy. 

4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach 
ogólnych, w przypadkach gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła   
z innego tytułu.  

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach: 
a) nie rozpoczęcia, opóźnienia w rozpoczęciu przedmiotu umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, dających podstawę  
do uzasadnionego przewidywania, że umowa nie będzie realizowana zgodnie  
z przedmiotem umowy. Zaistnienie wskazanych okoliczności zwalnia Zamawiającego  
od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia; 

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 
c) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 
d) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcie 

likwidacji Wykonawcy. 
2. Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający  może skorzystać w terminie do 30 dni od dnia, 

w którym nastąpiło zdarzenie będące przyczyną odstąpienia. 
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3. 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. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 
Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie 
może żądać odszkodowania. 

4. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia 
i wskazaniem terminu odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni. 
6. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia kar umownych, w przypadku jego odstąpienia 

od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§ 10 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą przez jej wypowiedzenie w trybie 
natychmiastowym w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
a) gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub realizuje 

je w sposób nienależyty, nie podejmuje działań dla należytego i terminowego wykonania 
inwestycji (np. rażąco zaniedbując swoje obowiązki, wykonuje je sprzecznie 
z postanowieniami umowy, w sposób niezgodny z przepisami prawa ) i pomimo wezwania 
do należytego wykonywania umowy, nie nastąpiła poprawa; 

b) narażenia Zamawiającego na szkody, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
2. Wypowiedzenie umowy będzie dokonane na piśmie. 
3. W przypadku wypowiedzenia umowy Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni, 

licząc od dnia jej wypowiedzenia. 
4. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia kar umownych, w przypadku wypowiedzenia 

umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§ 11 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

2. Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie. 
3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć  

do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego.  
W  przeciwnym  wypadku  Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 

4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 
5. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 
6. Przesunięcie terminu wykonania umowy nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do umowy. 

§ 12 

Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków 
wynikających z tej umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw w jakiejkolwiek 
formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne 
skutki, obciążenia jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, a także 
zastawianie lub przeniesienia korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie  
w tym także poprzez dokonywanie zastawu czy objęcia umową poręczenia lub czynności 
wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane pomimo zakazu są względem 
Zamawiającego bezskuteczne. 

§ 13 

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe i zależne do dokumentacji będącej przedmiotem umowy. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych będzie obejmowało w szczególności następujące 
pola eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania dokumentacji lub jej części - wytwarzanie dowolną techniką 

istniejącą, w tym w szczególności wprowadzenie do pamięci komputera na dowolnej liczbie 
stanowisk komputerowych oraz zapisywanie na wszelkich cyfrowych nośnikach informacji; 
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b) w zakresie zwielokrotnienia dokumentacji lub jej części – wytwarzanie dowolną techniką 
istniejącą, w tym w szczególności wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację lub 
jej część  – wprowadzenie do obrotu, w tym w szczególności użyczenie, najem, dzierżawa 
oryginału, przeniesienie własności oraz pozostałych egzemplarzy; 

d) w zakresie pozostałego rozpowszechniania dokumentacji lub jej części – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także 
publiczne udostępnianie wytworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także prezentacje multimedialne oraz 
udostępnienie w Internecie; 

e) użytkowanie dokumentacji lub jej części, w tym w szczególności przekazywanie wytworu 
lub jego części innym podmiotom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania 
innych opracowań. 

3. Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na dokonywanie zmian w  dokumentacji lub jej części 
według uznania Zamawiającego lub osób przez niego wskazanych, o ile zmiany te nie  
są sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia 
społecznego. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i zależnych nastąpi z chwilą przekazania 
dokumentacji Zamawiającemu. Przekazują dokumentację Zamawiającemu Wykonawca składa 
zapewnienie, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne  
i finansowe z tytułu roszczeń z tym związanych. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia umownego 
określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie 
za korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji. 

§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego,  ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne właściwe 
przepisy. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
− administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Rudziniec z siedzibą władz  

w Urzędzie Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod 
adresem: gmina@rudziniec.pl; 

− Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:  
• pod adresem poczty elektronicznej: oc@rudziniec.pl;   
• pisemnie na adres siedziby Administratora; 

− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i e RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie 
kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: ”Modernizacja kuchni i stołówki 
w szkole Podstawowej            w Bojszowie” prowadzonym w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, 
z późn.zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp”, wewnętrznych regulacji (Zarządzenie nr 351/2020 
Wójta Gminy Rudziniec z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu 
określającego procedury udzielania zamówień, których wartość, bez podatku od towarów  
i usług, jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych, zwanym dalej „Zarządzeniem”) i/lub 
wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  
na lata 2014-2020 zwanych dalej „Wytycznymi” i postanowień umowy o dofinansowanie  
w ramach projektu (o ile została zawarta);   



8/9 

− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, wyznaczony przede wszystkim 
na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów 
zakładowych (w dokumentacji zamówień publicznych - 5 lat od zakończenia postępowania; 
w umowach zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych – 10 lat), 
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; 

− obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym oraz wynikającym z Zarządzenia i Wytycznych, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ewentualne 
ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu 
prawnego; 

− w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

− posiada Pani/Pan: 
• na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
• na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  
w art. 18 ust. 2 RODO2; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych 
z przyczyn związanych ze Pani/Pana szczególną sytuacją; 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,  
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

− 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; 

− odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o dostęp do informacji publicznej oraz 
podmioty świadczące wsparcie techniczne dla systemów informatycznych  
i teleinformatycznych w których Państwa dane osobowe są przetwarzane . 

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej  
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa  
w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało 
wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)  
i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

5. Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiotowe zamówienie będzie w pełnym zakresie 
przestrzegał przepisów 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. U. UE. z 2016 Nr 119 poz.1). 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia deklaracji ofertowej w zakresie oświadczenia,  
o którym mowa w formularzu ofertowym. 

7. Zamawiający oświadcza, iż w przypadku powierzenia mu danych osobowych osób fizycznych 
przez Wykonawcę będzie w pełnym zakresie przestrzegać przepisów 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. U. UE. z 2016 Nr 119 poz.1). 
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8. Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących 
przepisów o ochronie danych osobowych mających zastosowanie, które zobowiązany jest 
wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych. 

9. Wykonawca oświadcza, że w przypadku korzystania z podwykonawców, Podwykonawcy będą 
spełniali w zakresie przetwarzania danych osobowych, wszystkie wymagania ochrony danych 
osobowych wynikające z przepisów prawa i postanowień umowy oraz, że zapisy w umowach z 
podwykonawcami zagwarantują standard przetwarzania danych osobowych nie niższy niż 
określony w niniejszej umowie.  

10. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę 
trzecią, bez zgody obu stron. 

11. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 dla Zamawiającego i 1 dla 
Wykonawcy. 

12. Integralną część umowy stanowi: oferta Wykonawcy. 
 
 

Zamawiający 
 
 
 

……………………………………… 

Wykonawca 
 
 
 

………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Opis Przedmiotu Zamówienia z zapytania ofertowego 


