
 
 

Umowa nr. …… .2021 – Projekt (załącznik nr 2) 

zawarta w Smykowie w dniu ……………………… 2021 roku pomiędzy: 

Gminą Smyków z siedzibą w Smykowie nr 91, 26- 212 Smyków, reprezentowanym przez: 

Jarosława Pawelca – Wójta Gminy Smyków 

przy kontrasygnacie Wiesławy Lesiak- Skarbnika Gminy Smyków 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

*gdy wykonawcą jest spółka prawa handlowego 

spółką „…………” z siedzibą w ........., zwaną dalej „Wykonawcą”, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ……………………….. 

pod numerem …………………., NIP: ……………….., REGON …………., reprezentowaną 

przez .......................  /reprezentowaną przez ……….. działającą/-ego na podstawie 

pełnomocnictwa z dnia …………………….  

*gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………. z 

siedzibą w ……….., ul. …………., o numerze NIP: ………., zarejestrowanym w Sądzie 

………………..pod numerem ………., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym 

przez :…………………. – ………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

o następującej treści: 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY. 

1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego „Budynku użyteczności 

kulturalno – społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi, rehabilitacji z 

gabinetem lekarskim.  

Działka nr 552, miejscowość Przyłogi, obręb ewidencyjny 0006 Przyłogi, jednostka 

ewidencyjna260507_2 Smyków, gmina Smyków. 

2.Przedmiot zamówienia i zakres prac; 

2.1.Zagospodarowanie terenu (mniej niż 0,5 ha)  polegać będzie na opracowaniu projektu 

    budowlanego dla etapu 1, wydzielenia odrębnych lokali : 

1)użyteczności kulturalno – społecznej, wiatrołap, holl, sala spotkań, 

   świetlica, pomieszczenie pomocnicze z wyposażeniem kuchennym 

   pod działalność koła gospodyń, zaplecze socjalne i gospodarcze, 

   z kotłownią c.o. i c. w. u. z zaopatrzeniem w ciepło etap 1 i 2, silos na pelet 

   o pojemności około 20 m3. 

   Pozyskanie energii odnawialnej, system ciepłej wody: pompy ciepła 

   powietrze/woda, instalacja fotowoltaiczna do 12 kW 

2)dwustanowiskowego garażu dla OSP Przyłogi, o parametrach 

   przystosowanych do systemu ratownictwa krajowego, z zapleczem socjalnym 



   i gospodarczym, dla etapu 2, 

3)rehabilitacji, sala ćwiczeń o pow. użytkowej do 40,0 m2, pomieszczenie 

   rehabilitacji, do pięciu stanowisk 

4)gabinetu lekarskiego (lekarz rodzinny), gabinet zabiegowy, miejsce 

   oczekiwania i rejestracji, sanitariaty, wejście przez wiatrołap.  

5).Rozbiórka budynku:  

   OSP ze świetlicą wiejską,  ośrodka zdrowia, gospodarczego, przyobiektowej     oczyszczalni 

ścieków sanitarnych, (z przewidywalną zmianą lokalizacji). 

6).Uwzględnienie istniejących urządzeń placu zabaw- ewentualna przebudowa  

7).Odprowadzeniu wody deszczowej  liniowe na teren działki.  

8).Przebudowie przyłącza : energetycznego– napowietrznego, wodociągowego    

kanalizacyjnego- docelowo do kanalizacji sanitarnej miejscowości Przyłogi. 

9).Budowie drogi dojazdowej , placu manewrowego , placu postojowego , chodników , 

urządzeniu trawników .  

10).Przebudowie  oświetlenia terenu . 

11).Budowie ogrodzenia . 

12).Przebudowie istniejącego zjazdu.  

13) Koncepcja zatwierdzona przez zamawiającego)Uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji 

celu publicznego,  

14)Aktualizacja mapy do celów projektowych w skali 1: 500, 

15)Aktualizacja  badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej ,  

16)Opracowanie projektu budowlanego, wersja papierowa- 4 egz. , projektu  wykonawczego 

w egz.2 , plus wersja elektroniczna CD , 

17).Przedmiar robót z podziałem na lokale, wersja papierowa- 1 egz, wersja elektroniczna- 

edytowalna CD, 

18).Kosztorys inwestorski z podziałem j.w., wersja papierowa- 1 egz, wersja elektroniczna, 

CD. 

19).Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wersja papierowa 1 egz, wersja 

elektroniczna- CD, 

20).Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii, wniosek o pozwolenie na budowę.  

21).Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę ( nie wliczono  

   w termin realizacji). 

 

                                                               § 2 

TERMINY REALIZACJI UMOWY. 

1.Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy, kończy się dnia 30 

września 2021 roku. 

2.Jako termin zakończenia prac strony ustalają dzień odbioru przez Zamawiającego przedmiotu 

umowy, w formie określonej w § 1 ust.2 niniejszej umowy.                                               

Odbiór i akceptacja przedmiotu umowy potwierdzony zostanie podpisaniem protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

3.Koszty wszelkich prac, materiałów dodatkowych oraz uzgodnień koniecznych do wykonania 

dokumentacji w zakresie określonym w § 1 ponosi Wykonawca. 

§ 3 

OBOWIĄZKI STRON 

1.Do obowiązków Wykonawcy należy: 



1)wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy i 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

2)bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami, 

3)każdorazowe uzgadnianie z Zamawiającym treści i zakresu informacji związanych z 

przedmiotem umowy w przypadku zamiaru ich wykorzystania do celów reklamowych i 

statystycznych, 

4)uzyskanie wymaganych opinii, i uzgodnień  w zakresie wynikającym  

z przepisów, 

5)zapewnienie zgodności przedmiotu umowy zobowiązującym prawem  

6)zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych od Zamawiającego w związku 

z wykonaniem niniejszej umowy. 

2.Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1)udostępnienie Wykonawcy posiadanych danych potrzebnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz udzielenia  niezbędnych wyjaśnień, 

2)udzielenie stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego, jeżeli zajdzie 

taka potrzeba, 

3)odbiór przedmiotu umowy w terminie wynikającym z niniejszej umowy, 

4)zapłata wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

PROTOKOŁY ODBIORU 

1.Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 

oświadczenie Wykonawcy o kompletności dokumentacji projektowej, wszelkie ustalenia 

podjęte w toku odbioru, w tym wykaz ujawnionych wad i terminy ich usunięcia, podpisany 

przez przedstawicieli obu Stron.  

2.Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności: 

1)dzień wykonania przedmiotu umowy, 

2)dzień sporządzenia protokołu odbioru, 

3)oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do zrealizowanego 

przedmiotu umowy. 

1. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3), Zamawiający zgłosi w protokole odbioru, 

jeżeli stwierdzi, że przedmiot umowy wykonano w sposób niezgodny z umówionym 

przez Strony. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie zawierający żadnych uwag 

Zamawiającego, stanowi podstawę do fakturowania wynagrodzenia umownego za 

wydany Zamawiającemu przedmiot umowy. 

3. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych, licząc od 

daty rozpoczęcia odbioru końcowego i zakończyć się podpisaniem przez obie strony 

protokołu odbioru końcowego. 

4. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych lub 

prawnych dokumentacji projektowej. 



5. W przypadku stwierdzenia niekompletności, wad lub niezgodności dokumentacji 

projektowej z umową, Wykonawca zobowiązany jest do jej uzupełnienia lub usunięcia 

wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, w ramach 

wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie. 

6. Zamawiający oceni prawidłowość wykonania poprawek, o których mowa w ust. 7,  

w terminie 7 dni i dokona odpowiedniej adnotacji na obydwu egzemplarzach protokołu 

odbioru. 

7. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu 

gwarancji i rękojmi za wady w wykonanym przedmiocie umowy, ujawnione po 

podpisaniu protokołu odbioru. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z art. 498 i nast. 

Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności z tytułu kar 

umownych. 

9. Zamawiający oświadcza, że oprócz osoby go reprezentującej, w jego imieniu protokół 

odbioru podpisywać może również: Józef-Ryszard Janus- inspektor budownictwa i 

gospodarki przestrzennej. 

 

10. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do podpisania protokołu odbioru jest: 

………………….. – ……………………….. 

11. Zamiana osób, o których mowa w ust. 11 i 12 następuje poprzez pisemne 

powiadomienie Wykonawcy i nie wymaga formy aneksu. 

12. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego Smyków nr 91, 

26- 212 Smyków, inspektor budownictwa i gospodarki przestrzennej Józef-Ryszard 

Janus (piętro I, pokój nr 8), ewentualnie inne miejsce zaakceptowane przez 

Zamawiającego.  

13. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych lub 

prawnych przedmiotu umowy. 

§ 5 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma łączne, 

całkowite wynagrodzenie w wysokości: 

 …...…………… zł netto (słownie: ……………………………………………...), 

co stanowi  

 ……………… zł brutto (słownie: ……………………………..……..), w tym  

 podatek od towarów i usług VAT (stawka……): ………………. (słownie: 

…………………………). 

2. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana jednorazowo, po zakończeniu całości prac, 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze/rachunku 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury.  

3. Faktura zostanie wystawiona na: 

Gmina Smyków 

Smyków 91 



26- 212 Smyków 

NIP: 6581939608 

4. Fakturę należy doręczyć Zamawiającemu pod adres: Urząd Gminy Smyków,  

Smyków 91, 26- 212 Smyków. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy 

wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy, niezbędne do ich wykonania oraz należny 

podatek od towarów i usług VAT. 

6. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Wykonawcę  

i Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w § 4. 

7. Datą zapłaty wynagrodzenia będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, przenieść wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na 

osoby trzecie.  

9. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru spowodują naliczenie  

7-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących 

dokumentów. 

§ 6 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z niniejszej Umowy podstawową formą odszkodowań pomiędzy 

stronami będą kary umowne.  

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne, zaś Wykonawca w przypadku 

ich naliczenia zobowiązuje się je zapłacić, w następujących przypadkach: 

a) w razie opóźnienia w wykonywaniu prac zgodnie z terminami podanym w § 2 

ust.1 w wysokości 0,2 % wartości umownego wynagrodzenia za przedmiot 

umowy, za każdy dzień opóźnienia,- 

b) w razie opóźnienia w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,2 % wartości 

umowy za każdy dzień opóźnienia,  

c) za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości w wysokości 30% 

wynagrodzenia umownego. 

3. W przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest wyższa niż kary umowne lub powstała  

z innych tytułów, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.  

4. Wypowiedzenie lub odstąpienie od niniejszej umowy nie wyklucza możliwości żądania 

zapłaty kary umownej. 

5. Wskazane w niniejszej umowie kary umowne podlegają sumowaniu. 

6. Podstawą do obliczania wysokości kar umownych jest wartość całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z jego wynagrodzenia. 



§ 7 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 12 miesięcy, 

liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.  

2. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad. 

3. Poprawki, korekty oraz uzupełnienia w przedmiocie zamówienia dokonywane  

w przypadku błędów wynikłych z winy Wykonawcy, będą uznawane za zobowiązania 

wynikające z tytułu gwarancji. 

§ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku:  

a) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie, lub z dotychczasowego przebiegu prac związanych  

z realizacją umowy wynika, iż Wykonawca nie opracuje przedmiotu umowy  

w terminie, 

b) W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 

ust. 1. 

2. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Odstąpienie od umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 może nastąpić  

w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

3. Dwukrotne niedochowanie należytej staranności (poprzedzone pisemnym wezwaniem 

ze strony Zamawiającego) przy wykonywaniu obowiązków przez Wykonawcę, w tym 

postanowień umowy lub przepisów prawa, jest dla Zamawiającego podstawą do 

rozwiązania umowy. 

§ 9 

PRAWA MAJĄTKOWE 

1. Dokumentacja stanowiąca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej 

w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1231). 

2. Z chwilą podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4, Wykonawca przenosi  

na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy. Przeniesienie 

autorskich praw majątkowych nie narusza praw osób trzecich. 

3. Wykonawca oświadcza, że utwory będące przedmiotem niniejszej umowy, nie 

naruszają praw majątkowych ani osobistych osób trzecich oraz są samodzielnymi  

i oryginalnymi utworami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby  

mu przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie opisanym niniejszą umową  

na Zamawiającego. 



5. Wykonawca oświadcza, że wykonany i dostarczony przedmiot zamówienia jest wolny 

od wad fizycznych i prawnych. Ponadto oświadcza, że rozporządzenie utworami nie 

narusza praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw 

patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych.  

6. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec 

Zamawiającego w związku z korzystaniem przez niego z praw autorskich,  

w szczególności roszczeń związanych z naruszeniem jakiegokolwiek prawa własności 

intelektualnej, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zgłoszeniu roszczeń,  

a Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności wobec 

osób trzecich. 

7. Zamawiający zobowiązuje się, że nie będzie uznawał żadnych roszczeń osób trzecich, 

zgłoszonych w przypadkach opisanych powyżej. Wykonawca będzie uprawniony do 

przyjęcia wyłącznej obrony, w tym apelacji oraz zawarcia ugody. 

8. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe nie są przedmiotem zastawu lub 

innych praw na rzecz osób trzecich i zostają przeniesione na Zamawiającego bez 

żadnych ograniczeń.  

9. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych do 

przedmiotu umowy będzie mógł korzystać z nich w całości lub w części na 

następujących polach eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, 

systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci 

komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich 

zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie  

i rozporządzanie tymi kopiami, 

2) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie 

niezależnie do formatu, systemu lub standardu, 

3) tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, 

zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany), 

4) zastosowania do budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu i adaptacji  

w nieograniczonej ilości, 

5) przeróbek i wprowadzania zmian – wedle wymagań Zamawiającego,  

6) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne 

odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie 

a także publiczne udostępnianie utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności 

elektroniczne udostępnianie na żądanie, 

7) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 

8) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą 

naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie  

i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe, 

9) prawo do określania nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub 

rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do 



zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie 

Utwór lub znaków towarowych wykorzystanych w Utworze, 

10) prawo do wykorzystywania Utworu do celów marketingowych lub promocji,  

w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub 

identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także 

przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub 

szkoleniowych, 

11)  wykorzystywania utworu dla celów reklamowych, 

12)  dokonywania opracowań, skrótów, streszczeń, tłumaczeń na dowolny język 

obcy, 

13) rozbudowy, modernizacji, zmian aranżacyjnych, zmian plastycznych, zmian 

funkcjonalnych, zmian rodzaju użytych materiałów i urządzeń, 

14) zmian, modyfikacji, adaptacji, dostosowania dokumentacji projektowej 

wykonanej na podstawie niniejszej umowy, na podstawie umów zawartych  

z podmiotami trzecimi, jak również do korzystania z tych opracowań przez 

podmioty trzecie wykonujące takie zmiany, modyfikacje, adaptacje, 

dostosowania, 

15) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji Utworu, prawo do 

rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami Utworu oraz prawo 

udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób 

trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji. 

10. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu 

rozpowszechniania utworów, ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa 

te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych 

ograniczeń. 

11. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na 

wykonanie zależnego prawa autorskiego (rozporządzanie i korzystanie z opracowań 

utworów, o których mowa w § 1 ust. 1 w nieograniczonym zakresie, a w szczególności 

w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust. 9.  

12. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw 

osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do utworu. 

W szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o publikacji 

utworu i decydowania o zachowaniu jego integralności. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do nierejestrowania, jako znaków towarowych, w imieniu 

własnym lub na rzecz innych podmiotów, utworów graficznych lub słownych 

stanowiących elementy utworu. 

14. Z chwilą odbioru dokumentacji, Zamawiający nabywa własność nośników, na jakich 

został przekazany przez Wykonawcę. 

15. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 5 niniejszej umowy.  

16. Zapłata wynagrodzenia wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy związane  

z korzystaniem przez Zamawiającego z opisanych w umowie utworów. 

§ 10 

ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOŚCI  



Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 

zobowiązuje się nie przenosić praw w całości jak i części  (wierzytelności) wynikających  

z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 

§ 11 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13  

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 

 

1. Zgodnie z 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 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 

informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Smyków(adres: 

26- 212 Smyków nr 91, telefon kontaktowy: /41/-37-39-181), 

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Pauliną Pawłowską, tel. /41/-37-39-

181 wew. 39, adres e-mail: iod@smykow.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz 

c RODO w celach związanych z realizacją umowy. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne 

lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie  

i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa, w tym organy władzy publicznej oraz podmioty posiadające 

uprawnienia do kontroli i/lub nadzoru działalności Gminy Smyków,  

 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych  

z Gminą Smyków przetwarzają dane osobowe dla których 

Administratorem jest Wójt Gminy Smyków. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nie dłuższy niż jest to 

konieczne do celów, dla których dane były gromadzone z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach, w tym przepisach 

archiwalnych. 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w: 

 przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Kodeks postępowania 

cywilnego, związanych z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ww. ustaw.  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących, 
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 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych, 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym 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,   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

9) 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. 

§ 12 

ZMIANY UMOWY 

1. Zmiany do umowy dla swej ważności wymagają zgody obu stron przy zachowaniu 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13 

OSOBY DO KONTAKTU 

1. Osobami upoważnionymi do bieżącej współpracy w związku z wykonaniem Umowy 

są: 

1) po stronie Zamawiającego: 

 ………………… – tel. ……………, e-mail: …………………….. 

 ………………… – tel. ……………, e-mail: …………………….. 

2) po stronie Wykonawcy:  

 ………….. – tel. …………………, e-mail: ………………………… 

 ………….. – tel. …………………, e-mail: ………………………… 

§ 14 

WŁAŚCIWOŚCI SĄDU 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji 

umowy. 



3. Ewentualne, nie dające się rozstrzygnąć polubownie spory będzie rozstrzygał sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawie z dnia z dnia 8 marca 2013 

r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 118 z późn. zm.), Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze 

względu na przedmiot umowy, z odnośnymi przepisami wykonawczymi. 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej 

zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu 

doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne. 

3. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, oświadczenia o jej rozwiązaniu 

lub odstąpieniu od umowy, winny być dokonane w drodze pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

4. Przywołane w niniejszej umowie ustawy, rozporządzenia i inne akty normatywne 

Wykonawca zobowiązuje się stosować w brzmieniu obowiązującym w dniu 

wykonywania niniejszej umowy. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

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

w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku gdy nie osiągną porozumienia, 

zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

7. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje 

nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie 

nieważne w całości lub w części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą 

pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie 

postanowieniem mającym moc prawną, które odpowiadać będzie w możliwie 

najpełniejszym zakresie celowi nieważnego postanowienia i będzie miało w istotnym 

stopniu równoważne skutki ekonomiczne i prawne. 

8. Integralną część umowy stanowi zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami 

oraz przyjęta do realizacji oferta. 

9. Umowa została zawarta na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 2019, poz. 1843). Przepisów ustawy do niniejszego zamówienia nie stosuje się. 

10. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. dla 

Wykonawcy, 1 egz. dla Zamawiającego. 

 

Wykonawca:                                                                                      Zamawiający: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


