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 Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

UMOWA (projekt) 

 

zawarta w dniu ………… r. pomiędzy Gminą Głogów z siedzibą przy ul. Piaskowej 1, 67-200 Głogów, REGON 

390647311, NIP 693-19-40-487, reprezentowaną przez: 

Bartłomieja Zimny – Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Głogów – Barbary Urbanowicz 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

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

………………………………………………………………………….……………….. reprezentowaną przez:  

…………………. – ……………………..   

zwaną dalej „Inżynierem Kontraktu”, 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 [Przedmiot umowy] 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego o nr RI.271. … .2020 na realizację zadania pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera 

Kontraktu w Projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji 

Głogów”, w skład którego wchodzą dwa zadania inwestycyjne, tj.: 

1) „Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik”, 

2)  „Budowa i przebudowa pompowni ścieków w m. Serby i m. Ruszowice”.   

2. Inżynier Kontraktu będzie realizował zadania przy realizacji Projektu, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z 

warunkami niniejszej umowy, stosownie do treści art. 25 i 26 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umowami 

zawartymi przez Zamawiającego z Wykonawcami robót budowlanych realizującymi Projekt, oraz wynikającymi 

z zaistniałych potrzeb i rozwiązywania problemów powstałych w trakcie realizacji Projektu. Do obowiązków 

Inżynier Kontraktu będzie należała kompleksowa obsługa zadań inwestycyjnych wraz z ich rozliczeniem 

rzeczowym i przekazaniem do użytkowania.  

3. Umowa zawarta została w związku z realizacją Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w 

aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

 

§ 2 [Obowiązki Inżyniera Kontraktu] 

1. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 obejmuje realizację m.in. nw. czynności: 

1) bieżąca koordynacja działań z Wykonawcami robót budowlanych (Projektantami) i zwoływanie w 

zależności od potrzeb narad roboczych z zespołem projektowym, sprawdzanie, weryfikacja i zatwierdzanie 

rozwiązań projektowych, korygowanie rozbieżności między dokumentacją projektową a przedmiotem umowy 

z dokumentacją lub przepisami, 

2) sprawdzenie wzajemnej zgodności i kompletności wykonanej dokumentacji projektowej, przedmiarów 

robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dostarczonych przez 

Wykonawców robót budowlanych (Projektantów), jak również jej zgodności z przedmiotem zamówienia 

poprawności i kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

3) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami 

robót, pozwoleniem na budowę oraz ofertami Wykonawców robót budowlanych, obowiązującymi normami 

oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz sztuką budowlaną, 

4) informowanie Zamawiającego o przypadkach, w których zastosowanie rozwiązań przewidzianych w 

dokumentacji projektowej jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy i zasad sztuki 

budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania. Z tym zastrzeżeniem, że 

każde z rozwiązań musi być zaopiniowane przez nadzór autorski i zaakceptowane przez Zamawiającego, 

5) wyznaczenie osoby do koordynowania czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz robót 

poszczególnych branż,  
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6) dokonywanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zawiadomień właściwych organów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy Prawo budowlane, w tym m.in. o terminie rozpoczęcia 

budowy, wyznaczaniu/zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zmianie 

pozwolenia na budowę, zakończeniu budowy, 

7) przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy oraz uczestniczenie w 

przekazywaniu Wykonawcom robót budowlanych placów budowy w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego, 

8) podczas trwania robót budowlanych zapewnienie obecności inspektorów nadzoru na budowie na każde 

wezwanie Zamawiającego nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego oraz 

Wykonawców robót budowlanych, potwierdzone każdorazowo sporządzeniem protokołu ze spotkania 

podpisanego przez Strony uczestniczące w spotkaniu, 

9) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie, 

10) sprawdzenie jakości wykonywanych robót, powiadamianie Zamawiającego i Wykonawców robót o 

wykrytych wadach, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz 

poświadczenie usunięcia tych wad przez Wykonawców robót, 

11) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających najdalej w następnym 

dniu po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy lub Robót o gotowości do odbioru Inżynierowi Kontraktu przez 

dokonanie wpisu do dziennika budowy, 

12) decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich 

elementów oraz urządzeń przewidzianych do realizacji robót, żądanie wykonania dodatkowych badań przez 

Wykonawcę robót, materiałów budzących wątpliwość co do jakości oraz akceptowanie receptur, technologii, 

zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami prawa, 

13) odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących 

podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów 

oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania, 

14) przekazywanie Zamawiającemu bieżących informacji i danych co do postępu robót, tj. przekazywanie 

Zamawiającemu raportów miesięcznych postępu robót składanych raz w miesiącu w terminie do 5 dnia 

miesiąca następnego. Wzór raportu uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu, 

15) zatwierdzanie w uzgodnieniu z Zamawiającym proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, 

włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę, rozstrzyganie w uzgodnieniu z 

Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót, 

16) sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac, wnioskowanie do Zamawiającego o ich 

wykonanie, a także weryfikacja prawidłowości ich wykonania, 

17) egzekwowanie terminów i zakresu rzeczowego realizacji robót od Wykonawców robót budowlanych, 

18) udział w naradach na budowie organizowanych przez Zamawiającego w terminach uzgodnionych przez 

strony (sporządzanie z nich protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym stronom), 

19) wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej, oraz udzielanie 

Wykonawcom robót budowlanych wszelkich wyjaśnień i wskazówek, 

20) zgłaszanie zastrzeżeń do dokumentacji projektowej wynikłych podczas realizacji robót budowlanych i 

egzekwowanie stosownych poprawek, 

21) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usunięcia wad przez Wykonawców robót 

budowlanych, 

22) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego, 

23) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i gotowych 

elementów budowlanych, 

24) przygotowywanie do odbiorów i dokonywanie odbiorów elementów robót od Wykonawców robót 

budowlanych, 

25) stwierdzenie gotowości do odbioru końcowego wraz ze sprawdzeniem dokumentacji powykonawczej oraz 

uczestniczenie w komisji odbioru końcowego, 

26) udział w komisji inwentaryzacyjnej jeżeli zajdzie konieczność przedterminowego rozwiązania umowy 

bądź zmiany Wykonawców robót budowlanych, 
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27) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub odstąpienia i dopilnowania 

zabezpieczenia placu budowy, 

28) dopilnowanie przygotowania przez Wykonawców robót budowlanych dokumentów wymaganych przez 

nadzór budowlany i inne organy, 

29) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad, 

30) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

31) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej z odbioru robót (protokołów z pomiarów, badań, prób, 

pomiarów geodezyjnych i certyfikatów) oraz powykonawczej dokumentacji projektowej, 

32) uczestniczenie w odbiorach dokonywanych przez organy wymienione w art. 56 Ustawy prawo budowlane 

oraz w obowiązkowej kontroli przez uprawnione organy, 

33) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, 

2. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 w okresie gwarancji i rękojmi dla robót budowlanych 

obejmuje realizację m.in. nw. czynności: 

1) uczestniczenie w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane w okresie 

gwarancji i rękojmi, 

2) nadzór nad robotami prowadzącymi do usunięcia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru, 

3) prowadzenie ewidencji i monitoringu wad i usterek, 

4) w przypadku pojawienia się wad i usterek Zamawiający będzie informował o tym fakcie Inżyniera Kontraktu 

pisemnie lub drogą mailową a Inżynier Kontraktu dokona zgłoszenia stwierdzonych wad i usterek Wykonawcy 

robót budowlanych w terminie 2 dni roboczych i wyegzekwuje ich usunięcie w najszybszym uzgodnionym z 

Zamawiającym terminie, 

5) w przypadku nieusunięcia wad i usterek przez Wykonawców robót budowlanych, prowadzenie działań 

zgodnie z zapisami zawartymi w umowie z Wykonawcami. 

3. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 obejmuje także realizację czynności wskazanych jako 

obowiązki Inżyniera Kontraktu w umowach z Wykonawcami robót budowlanych stanowiącymi załączniki do 

niniejszej Umowy, tj.: 

1) Załącznik nr 1 – kopia Umowy Nr RI.272.6.2020 z dnia 31.03.2020 na realizację zadania pn. „Budowa 

zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik”, 

2) Załącznik nr 2 – kopia Umowy Nr RI.272.15.2020 z dnia 15.09.2020 na realizację zadania pn. „Budowa i 

przebudowa pompowni ścieków w m. Serby i m. Ruszowice”.  

 

§ 3 [Pozostałe warunki, obowiązki i oświadczenia Inżyniera Kontraktu] 

1. Inżynier Kontraktu działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W ramach wykonywanych czynności Inżynier 

Kontraktu nie ma prawa do podpisywania w imieniu Zamawiającego umów i zaciągania żadnych zobowiązań 

finansowych wobec podmiotów związanych z realizacją inwestycji. 

2. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót nieprzewidzianych umowami zawartymi 

z Wykonawcami robót budowlanych, Inżynier Kontraktu powinien niezwłocznie zawiadomić  o tym 

Zamawiającego, celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcom robót. Bez zgody Zamawiającego 

Inżynier Kontraktu nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcom robót polecenia wykonania robót 

dodatkowych nieobjętych umowami z Wykonawcami robót lub robót zamiennych. 

3. Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu mają na celu osiągnięcie celu Zamawiającego, tj.  realizację Projektu 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” w 

wyznaczonym terminie, wykonanego w najwyższym standardzie oraz z zachowaniem optymalizacji kosztów 

budowy i eksploatacji. 

4. Inżynier Kontraktu zostaje ustanowiony przez Zamawiającego i będzie go reprezentował zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. W granicach umocowania niniejszą umową Inżynier Kontraktu 

jest przedstawicielem Zamawiającego i jego reprezentantem w kontaktach z Wykonawcami robót budowlanych 

objętych nadzorem. 

5. Inżynier Kontraktu oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy będzie wykorzystywał jedynie 

materiały, dane i informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 

a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, 

praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, a także danych 

osobowych osób trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem osób, 

których prawa zostały naruszone, ponosi Inżynier Kontraktu i zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt 

wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich. 
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6. Inżynier Kontraktu oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności, uprawnienia oraz doświadczenie, w 

zakresie umożliwiającym należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

7. Inżynier Kontraktu oświadcza, że posiada osoby zdolne do wykonana zamówienia oraz dysponuje potencjałem 

technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wykonywania czynności przewidzianych w niniejszej umowie zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i zasadami, przy dołożeniu należytej staranności. 

9. Inżynier Kontraktu oświadcza, że  zapoznał się z informacjami dotyczącymi przedmiotu umowy, o wszystkich 

nieścisłościach poinformował Zamawiającego przed podpisaniem niniejszej umowy i z tego tytułu nie będzie 

wnosił do niego żadnych roszczeń w trakcie realizacji umowy. 

10. Inżynier Kontraktu oświadcza, że posiada środki finansowe dla potrzeb zrealizowania przedmiotu umowy. 

11. Inżynier Kontraktu oświadcza, że zapoznał się ze szczegółowym zakresem obowiązków, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 i 2 umowy, dokumentami o których mowa w § 2 ust. 3 oraz z miejscem prowadzenia robót. 

 

§ 4 [Obowiązki Zamawiającego] 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Inżynierem Kontraktu w celu wykonania niniejszej Umowy, a 

w szczególności: 

1) bezzwłocznego przekazywania niezbędnych dokumentów i informacji służących realizacji inwestycji, 

2) natychmiastowego rozpatrywania informacji, pism i wniosków Inżyniera Kontraktu, 

3) aktywny udział w naradach roboczych, 

4) udziału w odbiorach częściowych i końcowym,  

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach i w terminach określonych 

w § 6 niniejszej Umowy. 

 

§ 5 [Termin realizacji umowy] 

1. Objęte przedmiotem umowy usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, o których mowa w § 1 i 2 świadczone 

będą przez Inżyniera Kontraktu od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia zakończenia obydwóch zadań 

inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 wchodzących w skład Projektu „Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”, tj. do dnia 30.11.2022 r., z 

zastrzeżeniem ust. 3, § 2 ust. 2, oraz § 10 ust. 1 pkt 2.     

2. Przez zakończenie zadań Zamawiający rozumie uzyskanie przez Wykonawców robót budowalnych decyzji 

pozwolenia na użytkowanie wraz z klauzulą ostateczności dla obydwóch zadań. 

3. Termin zakończenia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu ulega zmianie w przypadku zmiany terminu 

realizacji Umów z Wykonawcami robót budowlanych. 

4. Terminy realizacji zadań inwestycyjnych o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 wchodzących w skład Projektu 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów” znajdują się 

w Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej Umowy, tj. w § 2 Umowy Nr RI.272.6.2020 z dnia 31.03.2020 r. i Umowy 

Nr RI.272.15.2020 z dnia 15.09.2020 r. 

 

§ 6 [Wynagrodzenie] 

1. Ustala się całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości Przedmiotu Umowy w 

wysokości: ……………… zł netto (słownie: ……………………………..), powiększone o podatek VAT … % tj. 

w kwocie: ……………… zł, co stanowi kwotę: ………………zł z VAT (słownie: ……………………………..), 

w tym.: 

1) za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania, o którym mowa § 1 ust. 1 pkt 1 „Budowa zbiorczego 

systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik” w wysokości: ………………zł z VAT 

(słownie: ……………………………..),    

2) za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania, o którym mowa § 1 ust. 1 pkt 2 „Budowa i przebudowa 

pompowni ścieków w m. Serby i m. Ruszowice” w wysokości: ………………zł z VAT 

(słownie: ……………………………..). 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy i 

obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, zastrzeżeniem ust. 14, § 10 ust. 1 pkt 3 

i 7. 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie 10 częściowych faktur VAT po 

wykonaniu przez Wykonawców robót budowalnych realizującego zadania, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 1 i 2  

następujących czynności: 

1) pierwsza część wynagrodzenia  w wysokości 2 % wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 pkt 1 po uzyskaniu 

przez Wykonawcę robót budowlanych zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 decyzji pozwolenia na 

budowę wraz z klauzulą ostateczności,  

2) druga część wynagrodzenia  w wysokości 2 % wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 pkt 2 po uzyskaniu 

przez Wykonawcę robót budowlanych zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 ust. 2 decyzji pozwolenia na 

budowę wraz z klauzulą ostateczności,   

3) trzecia część wynagrodzenia  w wysokości 25 % wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 pkt 1 po uzyskaniu 

przez Wykonawcę robót budowlanych zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 25 % zaawansowania robót 

budowlanych 

4) czwarta część wynagrodzenia  w wysokości 25 % wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 pkt 2 po 

uzyskaniu przez Wykonawcę robót budowlanych zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 ust. 2 25 % 

zaawansowania robót budowlanych,   

5) piąta część wynagrodzenia  w wysokości 25 % wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 pkt 1 po uzyskaniu 

przez Wykonawcę robót budowlanych zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 50 % zaawansowania robót 

budowlanych, 

6) szósta część wynagrodzenia  w wysokości 25 % wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 pkt 2 po uzyskaniu 

przez Wykonawcę robót budowlanych zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 ust. 2 50 % zaawansowania robót 

budowlanych, 

7) siódma część wynagrodzenia  w wysokości 25 % wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 pkt 1 po uzyskaniu 

przez Wykonawcę robót budowlanych zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 75 % zaawansowania robót 

budowlanych, 

8) ósma część wynagrodzenia  w wysokości 25 % wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 pkt 2 po uzyskaniu 

przez Wykonawcę robót budowlanych zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 ust. 2 75 % zaawansowania robót 

budowlanych, 

9) dziewiąta część wynagrodzenia  w wysokości 23 % wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 pkt 1 po 

uzyskaniu przez Wykonawcę robót budowlanych zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 decyzji 

pozwolenia na użytkowanie wraz z klauzulą ostateczności, 

10) dziesiąta część wynagrodzenia  w wysokości 23 % wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 pkt 2 po 

uzyskaniu przez Wykonawcę robót budowlanych zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 decyzji pozwolenia na 

użytkowanie wraz z klauzulą ostateczności.   

4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie następować każdorazowo w terminie  do 30 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury częściowej z zastrzeżeniem, która będzie 

wystawiona każdorazowo po wykonaniu przez Wykonawcę robót budowalnych czynności, o których mowa w ust. 

3. Faktury, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą być wystawione po podpisaniu przez Inżyniera 

Kontraktu i Strony bez uwag protokołów odbioru częściowego (dotyczy czynności określonych w  ust. 3 pkt 1-8) 

oraz protokołu odbioru końcowego (dotyczy czynności określonej w  ust. 3 pkt 9 - 10). Zgodnie z ustawą  z dnia 

9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi o partnerstwie publiczno–prawnym zamawiający zobowiązany jest do  odbierania od 

wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy (Dz. U. 2018 

poz. 2191).  Jednocześnie zgodnie z art. 4 pkt. 2 tej ustawy  wykonawca nie jest zobowiązany do ich wysyłania. 

Przesyłanie faktur elektronicznych następuję przez platformę elektronicznego fakturowania. 

5. Inżynier Kontraktu będzie wystawiał faktury częściowe zgodnie z ust. 3 i 4 w następujący sposób: 

1) ………………zł brutto (słownie: …………………………….. zł brutto) za wykonanie czynności, o których 

mowa w ust. 3 pkt 1, 

2) ………………zł brutto (słownie: …………………………….. zł brutto) za wykonanie czynności, o których 

mowa w ust. 3 pkt 2, 

3) ………………zł brutto (słownie: …………………………….. zł brutto) za wykonanie czynności, o których 

mowa w ust. 3 pkt 3, 



   

 

str. 6 

 

4) ………………zł brutto (słownie: ……………………………..zł brutto) za wykonanie czynności, o których 

mowa w ust. 3 pkt 4, 

5) ………………zł brutto (słownie: ……………………………..zł brutto) za wykonanie czynności, o których 

mowa w ust. 3 pkt 5, 

6) ………………zł brutto (słownie: ……………………………..zł brutto) za wykonanie czynności, o których 

mowa w ust. 3 pkt 6, 

7) ………………zł brutto (słownie: ……………………………..zł brutto) za wykonanie czynności, o których 

mowa w ust. 3 pkt 7, 

8) ………………zł brutto (słownie: ……………………………..zł brutto) za wykonanie czynności, o których 

mowa w ust. 3 pkt 8, 

9) ………………zł brutto (słownie: ……………………………..zł brutto) za wykonanie czynności, o których 

mowa w ust. 3 pkt 9, 

10) ………………zł brutto (słownie: ……………………………..zł brutto) za wykonanie czynności, o 

których mowa w ust. 3 pkt 10. 

6. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy  Inżyniera 

Kontraktu nr ……………………………………….., ponadto: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody 

podzielonej płatności (split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, 

2) Inżynier Kontraktu oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa 

powyżej, 

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 

2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów 

i usług, 

3) w przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 6 pkt 2, 

opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości 

realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności 

bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Inżyniera Kontraktu podstawy do 

żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania 

nieterminowej płatności. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z przedkładanych do zapłaty faktur 

częściowych oraz wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w przypadku ujawnienia w terminie płatności wad i 

usterek w przedmiocie umowy. 

8. Termin płatności ustala się na dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek Inżynierowi Kontraktu w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

10. Inżynier Kontraktu nie może uzależniać wykonania przedmiotu umowy od udzielenia zaliczki. 

11. Inżynier Kontraktu potwierdza, że zapoznał się z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy. 

12. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu Umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wysokości Wynagrodzenia. 

13. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie koszty 

niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy w pełnym zakresie, w tym koszty wykonania wszystkich 

zobowiązań zaciągniętych przez Inżyniera Kontraktu na mocy Umowy. 

14. W przypadku niezrealizowania lub nienależytego realizowania umowy przez Zamawiającego,  

a   także w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Inżyniera kontraktu, wynagrodzenie będzie 

płatne i wymagalne do kosztów poniesionych przez Inżyniera kontraktu i proporcjonalnie do wykonanej przez 

niego pracy. 

 

§ 7 [Ubezpieczenie Inżyniera Kontraktu] 

1. Inżynier Kontraktu przedłożył Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji i na sumę ubezpieczenia 

nie mniejszą niż  500.000 zł. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich 

podwykonawców. 

2. Inspektor Kontraktu oświadcza, iż ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność za 

wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową i jest zobowiązany 

do pokrycia kosztów usunięcia wad lub nieprawidłowości powstałych w wyniku błędów, uchybień bądź 
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nienależytej staranności w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w uzgodnionym przez Strony umowy terminie, bez 

prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę. 

3. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed zakończeniem realizacji umowy, 

Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o 

kontynuacji ubezpieczenia, z zachowaniem postanowień ust. 1 pod rygorem naliczenia kary umownej, o której 

mowa w § 9 ust. 4. 

4. Na każde wezwanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania 

warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy ubezpieczenia 

w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, w tym niezapłacenie należnych składek, może stanowić 

podstawę do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 7 dni od uzyskania 

wiedzy przez Zamawiającego, o powyższych okolicznościach. 

 

§ 8 [Podwykonawcy] 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą (formularz ofertowy, pkt. … ) Inżynier Kontraktu wykona przedmiot umowy, o 

którym mowa w § 1 z udziałem podwykonawców: 

1) …………………………………………………………………. – …………………………………….....………….. , 
                                                     (nazwa podwykonawcy)                    (zakres wykonywanych czynności) 

2) …………………………………………………………………. – …………………………………….....………….. , 
                                                     (nazwa podwykonawcy)                    (zakres wykonywanych czynności) 

3) …………………………………………………………………. – …………………………………….....………….. , 
                                                     (nazwa podwykonawcy)                    (zakres wykonywanych czynności) 

 

2. Podczas wykonywania niniejszej Umowy Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność za działania i 

zaniechania Podwykonawców, o którym mowa w ust. 1. 

3. Do zawarcia przez Inżyniera kontraktu umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

4. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy/om wymaga zawarcia umowy o 

podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą 

pomiędzy Inżynierem Kontraktu a innym podmiotem (Podwykonawcą), a także miedzy Podwykonawcą a dalszym 

Podwykonawcą lub miedzy dalszymi Podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo stanowią załącznik do 

umowy. 

5. Zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy podczas 

realizacji umowy możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego. 

6. Zamawiający dokonując jakiejkolwiek płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu, który będzie wykonywał 

przedmiotową umowę nie bierze, żadnej odpowiedzialności za rozliczenia prowadzone pomiędzy Inżynierem 

Kontraktu a Podwykonawcami. Wszelkie ewentualne roszczenia finansowe Podwykonawcy nie mogą być 

kierowane względem Zamawiającego w ramach realizacji niniejszej Umowy. 

 

§ 9 [Kary umowne] 

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy. 

2. Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 w przypadku rozwiązania umowy z 

powodu okoliczności, za które odpowiada Inżynier Kontraktu  

2) w wysokości ………. zł każdorazowo za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków, o których 

mowa w § 2, 

3) w wysokości 1.000 zł każdorazowo za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków, o których mowa  

w § 2, 

4) w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązku określonego w § 7 ust. 3, 

3. Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 w przypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy, w 

szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia należytego 
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wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi, na co Inżynier Kontraktu niniejszym wyraża 

zgodę. 

 

§ 10 [Zmiana umowy] 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu: 

1) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Inżyniera Kontaktu 

skutkujących następstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób 

reprezentujących inżyniera Kontraktu: 

2) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy, pod warunkiem że: 

a) zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac wykraczających poza przedmiot zamówienia 

określony w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, których wykonanie w sposób 

obiektywny uniemożliwia terminowe, zgodne § 5 Umowy realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu 

umowy, 

b) nastąpiła zmiana przepisów powodująca konieczność wprowadzenia innych rozwiązań, niż zakładano w 

SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, 

c) nastąpiła zmiana przepisów powodująca konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy 

narzucają, 

d) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Inżyniera 

Kontraktu, Wykonawcy robót budowlanych, co uniemożliwia terminowe, zgodne z § 5 Umowy realizacji 

inwestycji zrealizowanie przedmiotu zamówienia, 

e) organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, 

f) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, 

zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, 

g) wystąpiły złe warunki atmosferyczne, trudne do przewidzenia, uniemożliwiające prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi w sposób przewlekły (powyżej 7 dni) 

mające wpływ na zrealizowanie przedmiotu umowy, 

h) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu 

zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

i) z powodu okoliczności siły wyższej, przez którą rozumie się wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością (np. powódź, 

trzęsienie ziemi, pożar, zagrożenie epidemiczne COVID-19, itp.), w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 

j) zaszła okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, będąca następstwem działania organów 

administracji w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, itp., 

k) zaszła konieczność wstrzymania prac na skutek zakazów wynikających z przepisów powszechnie 

obowiązujących, 

l) wystąpiło opóźnienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego, 

m) ujawniono na terenie prowadzonych prac niewybuchy lub niewypały, 

3) w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ wraz z załącznikami w 

brzmieniu z chwili otwarcia ofert, do wykonania elementów określonych w § 1 pod warunkiem, że wykonanie 

całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, w szczególności spowodowane brakiem uzyskania 

planowanego dofinansowania ze środków zewnętrznych. Ograniczenie zakresu Przedmiotu Umowy implikuje 

konieczność proporcjonalnej zmiany wynagrodzenia, obliczonego na podstawie Oferty Inżyniera Kontraktu, 

4) w zakresie powierzenia części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy (-om) lub dalszym 

Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 8 ust. 1 lub wprowadzenia innych 

Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 8 

dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

5) w zakresie zmian personalnych wśród osób ze względów losowych, służbowych, z powodu niewłaściwego 

wykonywania powierzonych zadań lub z powodu innych istotnych przyczyn, pod warunkiem, iż nowo 

wprowadzane osoby spełniają wymagania określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o 

którym mowa w § 1 Inżynier Kontraktu musi uzyskać zgodę Zamawiającego na powierzenie obowiązków 

nowej osobie, po uprzednim pisemnym udokumentowaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
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określonych w SIWZ. W przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego, Zamawiający powiadomi 

Inżyniera Kontraktu o takim fakcie, zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy, 

6) w zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjale opierał się Wykonawca składający ofertę. Zmiana jest 

możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie co podmiot wskazany w ofercie, 

7)  w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

2. Zmiany wynagrodzenia umownego, o których mowa w ust. 1 pkt. 7 zostaną wprowadzone do umowy w drodze 

pisemnego aneksu w terminie uzgodnionym przez Strony i oparciu o treść nowelizowanych przepisów 

wprowadzających te zmiany. 

3. Obowiązek wykazania wpływu zmian wskazanych w ust. 1 pkt. 7 na koszty wykonania zamówienia przez 

wykonawcę w całości obciążają Wykonawcę. Obowiązek ten winien zostać zrealizowany w oparciu o dokumenty 

w formie pisemnej przedłożone Zamawiającemu celem ich weryfikacji.  

4. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania 

Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem 

nieważności. Podstawą wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony, która jest inicjatorem jej 

wprowadzenia. 

 

§ 11 [Prawa autorskie] 

1. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzą, bez konieczności zapłaty Inżynierowi 

kontraktu odrębnego wynagrodzenia, na zasadzie wyłączności wszelkie autorskie prawa majątkowe wraz z 

prawami pokrewnymi na wszystkich polach eksploatacji do sporządzonych w oparciu o niniejszą umowę 

raportów, map, wykresów, ekspertyz wraz z danymi źródłowymi i opinii oraz innych dokumentów powstałych 

przy realizacji niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uaktualnień w dokumentach, o których mowa 

w ust. 1. 

 

§ 12 [Rozwiązanie umowy] 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w następujących okolicznościach: 

1) Inżynier Kontraktu opóźnia się w realizacji elementów przedmiotu zamówienia ponad 7 dni chyba, że 

opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu, 

2) Inżynier Kontraktu wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej umowy 

lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w zakreślonym terminie 

zmiana sposobu ich wykonywania, 

3) nastąpi rozwiązanie firmy Inżyniera Kontraktu, 

4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inżynier Kontraktu z znacznym rozmiarze, 

5) w przypadku rozwiązania umowy Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych 

6) w przypadku utraty przez Inżyniera Kontraktu wymaganych uprawnień do wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wymagalnych wierzytelności, mimo dodatkowego 

wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę, określonego w niniejszej umowie, 

2) Zamawiający zawiadomi Inżyniera Kontraktu, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec inżyniera Kontraktu. 

3. Rozwiązanie umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

powinno zawierać uzasadnienie. 
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4. W razie rozwiązania umowy, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za prace wykonane do 

dnia rozwiązania przy uwzględnieniu wszystkich przysługujących Zamawiającemu kar umownych i 

odszkodowań. 

5. W razie wystąpienia 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. 

 

 

§ 13 [Przedstawiciele Stron] 

1. Zamawiający wyznacza do bezpośrednich kontaktów z Inżynierem Kontraktu: 

1)  …………..…………….., tel. ……………………………, email: …………………………… . 

2. Inżynier Kontraktu wyznacza do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym: 

1)  …………..…………….., tel. ……………………………, email: …………………………… . 

 

§ 14 [Klauzula poufności] 

Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących umowy, jakie 

powziął lub poweźmie w toku jej realizacji, w tym zarówno w zakresie przedmiotu umowy jak i warunków i zasad 

jej wykonania. Inżynier kontraktu zobowiązuje się w szczególności do zachowania tajemnicy wszelkich 

opracowań, materiałów i innych informacji wyrażonych pisemnie lub w jakiejkolwiek innej formie, w tym także 

informacji przekazywanych lub udostępnianych w ramach bezpośrednich, roboczych kontaktów jego 

przedstawicieli z Zamawiającym, dotyczących umowy i przedmiotu umowy lub związanych z przedmiotem 

umowy. Zachowanie informacji w tajemnicy obowiązuje także po ustaniu umowy. 

 

§ 15 [Zakaz cesji] 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności dokonać cesji 

praw i obowiązków wynikających z Umowy i to zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych. 

 

§ 16 [Klauzula ogólna dot. przetwarzania danych osobowych] 

W związku z art. 13 i 14 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 (RODO), informujemy Panią/Pana, 

że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych a także w przypadku danych członków zarządu 

reprezentujących osobę prawną, dane pełnomocników osób prawnych, a także dane pracowników, którzy są 

osobami kontaktowymi osoby prawnej jest Wójt Gminy Głogów ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów  tel. +48 76 

836 55 55,   

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@gminaglogow.pl  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO w celu realizacji umowy. 

3) odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie 

przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane 

osobowe w imieniu Administratora. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia umowy 

oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. 

5) posiada Pan/Pani prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych; 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

c) żądania usunięcia danych, gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. 

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

- osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 

osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
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e) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 

sprawach ochrony danych osobowych  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa 

6) podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy, a konsekwencją 

odmowy ich podania może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy. 

7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu 

 

§ 17 [Oświadczenie] 

Każda ze stron umowy oświadcza, że w przypadku przekazania drugiej stronie danych osobowych (pozyskanych 

bezpośrednio lub pośrednio) niezbędnych do realizacji umowy, wypełniła wobec osób fizycznych, których te dane 

dotyczą obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 

(RODO). 

 

§ 18 [Postanowienia końcowe] 

1. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie sądowi 

powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności 

Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.  

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje 

Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający. 

 

 

 Zamawiający             Inżynier Kontraktu 

 


