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UMOWA NR IN.272…….2020 
 
zawarta w dniu ……….…. 2020 r. w Lesznie pomiędzy: 
Miastem Lesznem, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15 
NIP: 697-22-59-898  
REGON: 411050445  
w imieniu, którego działa: 
………………………………………………..-……………………………………………… 
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” 
a 
firmą …………………………………. z siedzibą w ……………………, poczta ………………. (…………………) przy ul. 
…………………., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………………… w 
Sądzie …………………………………………….,  
NIP   ………………………………….. 
Regon   …………………………………………….. 
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
………………………….. –  ……………………………………………………… 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 
(postępowanie o sygnaturze IN.271.1.38.2020) oraz na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty,  
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji Wykonanie dokumentacji projektowej -  

dot. Budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie w zakresie i na warunkach 
określonych w ofercie Wykonawcy, w zapytaniu ofertowym oraz w niniejszej Umowie. 
 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
a) Opracowanie musi obejmować w szczególności: 

1) Budowę otwartego zbiornika retencyjnego - infiltracyjnego  o przepuszczalnym dnie mającym 
za zadanie przejąć nadmiar spływających wód deszczowych z kanalizacji deszczowej 
biegnącej wzdłuż ul. Unii Europejskiej w Lesznie i odwadniającej rejon „Grzybowo” w Lesznie; 
Przy projektowaniu należy dążyć do jak największej ilości wód podlegających infiltracji.  
Obrys zbiornika nie może przekraczać obrysu zbiornika który jest wrysowany w załączonym 
do zapytania PFU;  

2) Budowa budowli wpustowej wraz z układem podczyszczającym;  
3) Budowę komory rozdziału spływów deszczowych na kolektorze w ul. Unii Europejskiej; 
4) Budowę przelewu wprowadzającą wodę z kanalizacji deszczowej od strony ul. Unii 

Europejskiej do otwartego zbiornika retencyjnego;  
5) Budowę przelewu odprowadzającej wodę ze zbiornika z powrotem do kanalizacji deszczowej 

biegnącej wzdłuż ulicy Unii Europejskiej wraz z połączeniem z kanałem DN 1400; 
6) Budowę nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego oraz potrzeb obsługi terenu objętego 

opracowaniem także pod względem funkcji jaką będzie pełnił opisywany obiekt; 
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7) Powstanie nowych elementów zagospodarowania terenu takich jak elementy małej 
architektury oraz elementy typu Land Art. Itp.; 

8) Ukształtowanie terenu; 
9) Przebudowę istniejącej sieci wod-kan wzdłuż ulicy Unii Europejskiej w zakresie wymaganym 

dla podłączenia zbiornika retencyjnego do systemu kanalizacji deszczowej; 
10) Przebudowę istniejącej sieci wod – kan wzdłuż ulicy Duńskiej w zakresie wymaganym dla 

podłączenia zbiornika retencyjnego do systemu kanalizacji deszczowej;  
11) Budowę oświetlenia terenu – należy zaprojektować 2 lampy wpięte do sieci oświetlenia 

ujętej w dokumentacji dla budowy parku przy ul. Unii Europejskiej – Projekt 
zagospodarowania działki jest załącznikiem do niniejszego zapytania; 

12) Wycinkę wraz z karczowaniem istniejącej zieleni kolidującej z planowaną inwestycją; 
13) Uporządkowanie istniejącej zieleni która nie koliduje z inwestycją wraz z wykonaniem 

nowych nasadzeń zieleni izolacyjnej i dekoracyjnej. 
b) W cenie ofertowej należy ująć: 

1) Opracowanie opinii geotechnicznej; 
2) Opracowanie projektu budowlanego; 
3) Opracowanie operatu wodno – prawnego; 
4) Uzyskanie wszelkich koniecznych decyzji i uzgodnień (Miejskiego Zarządu Dróg, Narady 

Koordynacyjnej, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, MPWiK, Wody Polskie); 
5) Wykonanie projektów wykonawczych; zawierających bilans mas ziemnych niezbędnych do 

realizacji zadania; 
6) Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych; 
7) Opracowanie STWiORB;  
8) Uzyskanie pozwolenia na budowę;  
9) Opracowanie mapy do celów projektowych; 
10) Pełnienie nadzoru autorskiego.  

c) W ramach ceny ofertowej Wykonawca wraz z osobami wymienionymi w zobowiązuje się 
sprawować nadzór autorski podczas realizacji zadania objętego dokumentacja projektową, 
opracowaną przez Wykonawcę.  

3. WYKONAWCA będzie realizował w/w zamówienie z udziałem niżej wymienionych Podwykonawców: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

4. Umowy z Podwykonawcami stanowią załącznik do niniejszej Umowy. 
5. Przedmiot zamówienia o którym mowa w ust. 1 i 2 ma służyć do zgłoszenia wykonana robót oraz 

przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2019 r. poz.1843), w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. 

6. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa, w tym 
zawartymi w art. 31 pkt 3 ustawy Pzp oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004r. w sprawie szczegółowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 
(Dz.U. z 2013r. poz.1129). Opracowana dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych mają służyć do przeprowadzenia postępowania 
przetargowego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy robót 
budowlanych. 

7. W opracowanej dokumentacji sposób opisu proponowanych rozwiązań/produktów nie może 
utrudniać uczciwej konkurencji (art.29 ust. 2 ustawy Pzp) np. poprzez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką i nie można opisać 
produktu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć 
wyrazy „lub równoważny” oraz wymagania co do zakresu „równoważności” opisujące jaki parametr, 
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ewentualnie zespół parametrów będzie decydował o możliwości zastosowania 
innego/równoważnego materiału czy sprzętu. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie opracowania zgodnie z potrzebami i uzgodnieniami 
z Zamawiającym oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno – 
budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy 
zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje wg obowiązujących przepisów prawa do 
wykonania w/w zadania i zobowiązuje się wykonać zleconą usługę z należytą starannością oraz 
zapewnić osoby do wykonania usługi o odpowiednich kwalifikacjach. 

10. Przy projektowaniu Wykonawca zobowiązany jest kierować się zasadami podanymi w Programie 
Zagospodarowania Wód Opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta Leszna dostępnym 
pod linkiem: http://bip.leszno.pl/artykul/140/1351/program-zagospodarowania-wod-opadowych-i-
rozwoju-kanalizacji-deszczowej-dla-miasta-leszna  

11. Zamawiający poglądowo załączył do zapytania Program funkcjonalno-użytkowy dla budowy zbiornika 
retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie – należy 
uwzględnić zmianę zakresu polegającą na budowę zbiornika retencyjno – infiltracyjnego. Obrys 
zbiornika nie może przekraczać obrysu zbiornika w PFU. 

12. Przedstawione w PFU rozwiązania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy 
do sporządzenia własnych opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Zamawiający 
dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem akceptacji przez 
Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych 
uzgodnień z osobami trzecimi. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach 
przedstawionych przez Zamawiającego w PFU a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie 
będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. Przedstawione w PFU parametry są wielkościami 
szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektu(ów) wykonawczego(ych)). 

13. Zamawiający dla przedmiotu zamówienia posiada inwentaryzację dendrologiczną oraz decyzję na 
wycinkę drzew i krzewów nr DSR – IV.7120.1.246.2019 z dnia 02.03.2020r. 

 
 

§ 2 
1. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej zawierającej przede wszystkim 

następujące elementy: 
a) Projekt budowlany i wykonawczy wszystkich niezbędnych branż,  
b) Przedmiary robót (w formacie *.xls) w postaci tabelarycznego zestawienie rodzaju robót wraz 

ze szczegółowym wyliczeniem ich ilości, 
c) kosztorysy inwestorskie (w formacie *.xls)  
d) kosztorysy ofertowe (w formacie *.xls) gotowe do wypełnienia przez potencjalnych 

wykonawców w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania oraz kosztorysy 
inwestorskie, 

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 
2. Pełne opracowanie musi być wykonane i zdane Zamawiającemu w 6-ciu egzemplarzach w wersji 

papierowej z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu,  
3. Opracowanie, o którym mowa w ust. 1 lit. c)-e) niniejszego paragrafu musi być wykonane i zdane 

Zamawiającemu w 2-óch egzemplarzach w wersji papierowej.  
4. Cała dokumentacja, o której mowa w ust. 1. musi być sporządzona w 2 egzemplarzach w wersji 

elektronicznej i przekazana Zamawiającemu na płycie CD/DVD (w formacie edytowalnym oraz *.pdf). 
5. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 dotyczącego dokumentacji Wykonawca 

zobowiązany jest ponadto do: 

http://bip.leszno.pl/artykul/140/1351/program-zagospodarowania-wod-opadowych-i-rozwoju-kanalizacji-deszczowej-dla-miasta-leszna
http://bip.leszno.pl/artykul/140/1351/program-zagospodarowania-wod-opadowych-i-rozwoju-kanalizacji-deszczowej-dla-miasta-leszna
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a) przyjazdu do siedziby Zamawiającego celem zaprezentowania postępu prac projektowych, 
na każde żądanie Zamawiającego (przewiduje się jedno spotkanie na dwa tygodnie). 
Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć - na żądanie Zamawiającego - prezentowane 
materiały w wersji  papierowej i elektronicznej (*.pdf),  

b) sporządzenia map do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie a także wykonania pomiarów sytuacyjno – wysokościowych,  

c) poniesienia kosztów związanych z uzyskaniem uzgodnień branżowych, protokołu z narady 
koordynacyjnej,  

e) wykonania projektów usunięcia ewentualnych kolizji wynikłych na etapie projektowania i  
uzgodnień branżowych, a nie przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załacznik do zapytania ofertowego, 

f) wykonania na własny koszt ekspertyz, opinii, badań i innych dokumentów, które są 
niezbędne w celu wykonania prac projektowych oraz do złożenia zgłoszenia rozpoczęcia 
robót,  

g) uzgodnienia z Zamawiającym planu sytuacyjnego, projektu zagospodarowania terenu dla 
całego terenu inwestycji i rozwiązań architektonicznych,  

i) przygotowania wniosków oraz załączników do wniosków o decyzje administracyjne, w 
szczególności: pozwolenie wodnoprawne, pozwolenia na budowę i do innych decyzji 
przewidzianych przepisami prawa – w zależności od potrzeb, obowiązujących przepisów 
prawa oraz ustaleń z Zamawiającym, 

j) udzielenia na wykonaną dokumentację techniczną gwarancji jakości, liczonej od dnia 
protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Szczegółowe zapisy dotyczące okresu 
gwarancji oraz obowiązków Wykonawcy wynikających z tytułu udzielonej gwarancji zgodnie 
z zapisem § 8  umowy. 

6. W ramach ceny ofertowej Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich zmian 
w opracowanej dokumentacji wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania korekty dokumentacji na każde wezwanie Zamawiającego. 

7. Wykonawca po uzyskaniu pozwolenia na budowę przekaże protokołem zdawczym przedmiot 
zamówienia (w zakresie dokumentacji projektowej) w siedzibie Zamawiającego. 

8. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór 
autorski podczas realizacji zadania objętego dokumentacją projektową, opracowaną przez 
Wykonawcę. 

9. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stosownie do 
art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego 
z Wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów 
wynikłych na tle realizacji zadania.  

10.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego obejmować będą w szczególności: 
a) Nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań 

użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, 
b) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku 

realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki techniczne, rysunki 
robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień 
na dokumentację projektową, 

c) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej 
w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, 
jednak o jakości i standardzie zapewniających spełnienie przez roboty budowlane założnej 
funkcji i trwałości, 
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d)  opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót lub przez Zamawiającego propozycji 
rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania 
rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest 
nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki 
budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że 
każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, 

e) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie 
zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,  

f) dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego,  
g) udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji 

i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania,  
h) poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia 

rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej 
– bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z 
należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w 
ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania.  

12. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu i 
pozwolenia na budowę/roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na 
własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu 
zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę/roboty budowlane lub zgłoszenie remontowe), 
mając na uwadze postanowienie ust 11. 

13. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian 
w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać protokólarną zgodę Zamawiającego 
na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez 
wiedzy i zgody Zamawiającego, jak również wynikających z § 2 ust. 10 lit. h).  

14. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych – z zastrzeżeniem § 2 ust. 12 - 
wprowadzonych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robót 
budowlanych, potwierdzających zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą – z 
uwzględnieniem postanowień § 2 ust. 10 pkt b),d),f) i h) oraz § 2 ust.13 - podpisane przez projektanta 
lub projektantów sprawujących nadzór autorski :  

a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,  
b) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta 

(autora) oraz informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują  
c) wpisy do dziennika budowy,  
d) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony. 

 
§ 3 

1. Dokumentację należy opracować w podziale na dwa etapy: 
a) W ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawca wykona dokumentację i uzyska 

pozwolenie na budowę dla kanałów i elementów znajdujących się w drodze krajowej nr 12 – 
w ul. Unii Europejskiej (działka nr 1/7 ark.m. 35) 

b) w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawca wykona dokumentację techniczną 
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę stanowiącą przedmiot umowy na pozostały 
zakres.  

2. Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał 
będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie/zgłoszenia zakończenia robót włącznie. 
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3. W przypadku etapowania robót postanowienia niniejszej umowy odnoszą się w całości do każdego 
z etapów, przy czym Zamawiający obowiązany jest na piśmie poinformować Wykonawcę o zakresie 
i terminie realizacji etapu (etapów) oraz o wykonawcy robót budowlanych i sprawującym nadzór 
inwestorski tego etapu (etapów) 

4. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru 
wynikających z postępu robót, a także na każde wezwanie Zamawiającego lub działającego w jego 
imieniu Inspektora nadzoru, przy czym:  

1) przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy - jeżeli 
wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren pełnienia nadzoru będzie 
uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych i dostawcy 
materiałów, maszyn lub urządzeń,  

2) pobyty nadzoru autorskiego odbywać się będą w uzgodnieniu i na żądanie Zamawiającego,  
3) reakcja Wykonawcy na wezwanie oraz dotyczący czynności, o których mowa w § 2 ust. 10 lit. 

b) i c), powinna nastąpić nie później niż w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu, 
a w odniesieniu do czynności, o których mowa w § 2 ust. 10 lit. d), w ciągu trzech dni 
roboczych, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym, z uwzględnieniem zasad ustalonych w § 2 ust. 11. 

5. W przypadku dokumentacji o której mowa w  §3 ust. 1, na 14 dni przed planowanym złożeniem 
wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże dokumentację do 
Zamawiającego do uzgodnienia. Po uzyskaniu uzgodnienia Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o 
uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę.  

6. Wykonawca po uzyskaniu pozwolenia na budowę przekaże dokumentację Zamawiającemu 
protokołem zdawczym.  

7. Miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Leszna przy 
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11 w Lesznie. 

8. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy jest odpowiednio podpisany przez 
przedstawicieli Zamawiającego protokół odbioru.  

9. Jeżeli w ciągu 5 dni roboczych Zamawiający nie wniesie uwag do przekazanych dokumentów zostanie 
sporządzony protokół odbiorczy potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.  

10. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi wady w przedmiocie zamówienia – zobowiąże Wykonawcę 
do ich usunięcia w wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego terminie z zastrzeżeniem, że termin 
ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych. Po uzupełnieniu dokumentacji i sprawdzeniu przez 
Zamawiającego naniesionych uwag zostanie podpisany protokół odbioru. 

11. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 7 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej, określonej w § 
7 ust. 1 lit e) niniejszej umowy. 

12. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbiorczego nie pozbawia Zamawiającego prawa  
do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad przedmiotu 
zamówienia w terminie późniejszym. 
 
 

§ 4 
1. Na podstawie złożonej oferty ustalono łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy, w wysokości ………………………… zł brutto (słownie: 
………………………………………………… …………/100), w tym podatek VAT w ustawowej wysokości w tym: 

1) za wykonanie dokumentacji – zgodnie z ofertą Wykonawcy – wynosi brutto: ………………………. 
zł (słownie: …………………………….…………………… złotych). 

2) z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego – zgodnie z ofertą Wykonawcy – wynosi brutto: 
………………………. zł (słownie: …………………………….…………………… złotych). 
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2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 powyżej jest rozumiane jako ryczałtowe za 
wykonanie całości zamówienia, tj. wszystkich prac niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia 
oraz uwzględnia także ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Nie uwzględnienie 
powyższego przez Wykonawcę w powyższym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do ponoszenia 
przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. 

3. Zamawiający po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji, o której mowa w §3 ust. 1 lit. a) 
dopuszcza wystawienie 1 faktury częściowej w wysokości do 20% wartości wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu.  

4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) dokonywana będzie nie częściej niż 1 raz w 
miesiącu przez okres realizacji robót budowlanych objętych Kontraktem, licząc od miesiąca, w którym 
rozpoczną się roboty budowlane objęte Kontraktem do miesiąca ich zakończenia, przy czym ostatnia 
faktura może być wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego robót objętych Kontraktem oraz po 
zakończeniu terminowej i należytej realizacji niniejszej Umowy. Faktury będą wystawiane w 
wysokości proporcjonalnej do wartości wykonanego zakresu rzeczowego robót budowlanych. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek. 
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego przy kalkulacji oferty stawki 

podatku VAT i w razie przyjęcia niewłaściwej stawki podatku VAT nie może żądać od Zamawiającego 
dopłat i odszkodowań. 

7. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności 
za wykonanie przedmiotu zamówienia czy innych błędów Wykonawcy, w szczególności błędów 
rachunkowych m. in. w złożonej ofercie, kalkulacji ryczałtu czy nieuwzględnieniu któregokolwiek 
elementu przedmiotu zamówienia. 
 
 

§ 5 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej Umowy 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania poprawnie wystawionej faktury z konta Zamawiającego na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

2. Płatność za fakturę będzie dokonywana przelewem w mechanizmie podzielnej płatności na rachunek 
bankowy Wykonawcy: Nazwa Banku: …………………………………………………………., Nr rachunku: 
……………………………………………………………, który znajduje się na „białej liście podatników” prowadzonej 
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

3. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego i wyznaczonych przez niego 
przedstawicieli w obecności Wykonawcy protokół odbioru.  

4. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego : NIP 697-225-98-98 
5. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy                : NIP …………………………. 
6. Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy : NIP …………………………. 
7. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawców, Wykonawca wraz z fakturą musi 

złożyć w stosunku do każdego Podwykonawcy jeden z wymienionych poniżej dokumentów: 
1) Potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że zapłata za  usługi, które 

są sprzedawane daną fakturą, a zostały wykonane przez tego Podwykonawcę, została 
uregulowana. 

2) Polecenia cesji na rzecz Podwykonawcy wraz z załączeniem nieuregulowanej kopii faktury 
otrzymanej od tego Podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci należność 
przypadającą Podwykonawcy bezpośrednio na jego konto z zachowaniem terminu i zasad 
płatności jak dla Wykonawcy, a należność pozostała zostanie przekazana na konto 
Wykonawcy.   
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3) Potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że usługi, które są 
sprzedawane daną fakturą zostały wykonane bez udziału tego Podwykonawcy.  

8. Brak złożenia przez Wykonawcę jednego z ww. dokumentów w stosunku do każdego Podwykonawcy 
będzie podstawą do odmowy przyjęcia przez Zamawiającego faktury od Wykonawcy. 

9. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z niniejszą Umową Zamawiającemu 
przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury lub faktury korygującej. 

10. Wykonawca nie może bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego przenieść 
wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią. 
 

§ 6 
1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej 

Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 4 ust 1 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez 
dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz.880), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość 
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z 
przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania 
urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane 
Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej „utworami”, bez dodatkowych 
oświadczeń stron w tym zakresie, wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. 
Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub 
nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do 
postanowień niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 
utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w 
całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje, 
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
c) wykorzystanie do opracowania dokumentów o dofinansowanie z funduszy UE, 
d) wprowadzanie do pamięci komputera, 
e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu  

u Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
f) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego  

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 
h) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie części lub całości, opracowania, 
i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji, 
j) dalsze rozwijanie i modyfikowanie opracowań lub jego fragmentów – samodzielnie albo jako 

części składowej innych dzieł stworzonych w ramach innej działalności Zamawiającego, 
k) wykorzystania opracowań w celach reklamowych i promocyjnych. 

3. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład 
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ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych 
tą dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może 
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i 
drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian przez Zamawiającego w wykonanych przez 
Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy opracowaniach (tworzenie dzieł zależnych i korzystanie z 
nich w takim zakresie jak z opracowań). 

6. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, na 
inny podmiot. 

7. Zamawiający jest również uprawniony do korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi bez 
konieczności uzyskiwania każdorazowo odrębnej zgody oraz zapłaty odrębnego wynagrodzenia. 
Zamawiający jest uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych przysługujących 
autorom tych opracowań. 

8. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 
roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 
naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu 
przez Wykonawcę, Wykonawca: 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 
obsługi prawnej postępowania;   

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 
osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

9. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych 
praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

 
 

§ 7 
Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią zwłaszcza kary umowne, 
stosowane w następujących przypadkach i wielkościach:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za nieterminowe wykonanie zamówienia o którym mowa w  § 1 ust. 2 lit. a) i b) - w wysokości 

2,0 % kwoty wynagrodzenia, o której mowa w §4 ust. 1 pkt. 1) za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 

b) W przypadku opóźnień w wykonywaniu obowiązków wymienionych w § 2 ust. 10 i uchybień 
terminom przewidzianym w § 3 ust. 4 pkt 3), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 1,0 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2), za każdy dzień 
zwłoki. 

c) za odstąpienie od niniejszej umowy w całości lub części albo jej rozwiązanie przez Wykonawcę  
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20 % całkowitej wartości 
umownej, o której mowa w § 4 ust. 1, 
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d) za odstąpienie od niniejszej umowy w całości lub części albo jej rozwiązanie przez 
Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20 % 
całkowitej wartości umownej, o której mowa w § 4 ust. 1, 

e) za opóźnienie w usunięciu wad/usterek dokumentacji stwierdzonej przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi za wady lub gwarancji jakości, w wysokości 2,0 % całkowitej wartości umownej, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na 
usunięcie wad/usterek, o którym mowa w §3 ust. 10 lub w § 8 ust. 3 niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od niniejszej umowy w całości lub 
części albo jej rozwiązanie z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % całkowitej 
wartości umownej, z wyjątkiem przyczyny, o której mowa w §9 ust. 1 niniejszej Umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający może potrącić kwoty kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy (także 
wynagrodzenia przyszłego) a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie potrącenia. 

5. Przez całkowitą wartość umowną, o której mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 niniejszego paragrafu 
Zamawiający rozumie wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. 

6. W przypadku braku reakcji Wykonawcy stosownie do postanowień § 3 ust. 4 pkt 3), Zamawiający 
uprawniony będzie do zlecenia czynności innemu Projektantowi na koszt Wykonawcy, a Wykonawca 
zobowiązany będzie do uzgodnienia rozwiązań projektowych bez odrębnego wynagrodzenia. 
 

§ 8 
1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. 
2. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawca udziela Zamawiającemu  

24 – miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy. 
3. W ramach gwarancji jakości Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad 

w przedmiocie umowy, ujawnionych w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

4. W razie zwłoki w usunięciu wady w przedmiocie umowy ujawnionej przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi za wady lub gwarancji jakości Zamawiający może zlecić zastępcze usunięcie wady na koszt 
Wykonawcy. 

5. Do zachowania uprawnień z rękojmi wystarczy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie 
w terminie 30 dni od jej wykrycia. 
 

§ 9 
1. Zamawiającemu, oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, przysługuje 

prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o których mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy,  
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to 
zwłaszcza przypadku, kiedy Zamawiający nie uzyska zgody Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedłużenie terminu realizacji projektu, w ramach którego mają 
być realizowane roboty na podstawie projektu, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.  

2. W przypadku określonym w ust. 1 Zamawiający z udziałem Wykonawcy sporządzi szczegółowy 
protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia, dokona odbioru tych prac, 
które uznane zostały za prawidłowo wykonane oraz zapłaty wynagrodzenia za nie na podstawie 
podanej w ofercie ceny ofertowej i komisyjnego procentowego określenia poziomu zaawansowania 
odebranych prac. 
 

§ 10 
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Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym 
podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności. 

 
§ 11 

Integralne części składowe umowy stanowią ponadto: 
1. Oferta Wykonawcy. 
2. Zapytanie ofertowe. 
 

§ 12 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących 
przesłanek: 
1) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania i finansowania przedmiotu 

zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego,  

2) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności  
w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to 
przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 

3) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje 
administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa, 

4) wejście w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania ofert, w czasie 
wykonywania przedmiotu zamówienia, gdy ich wprowadzenie będzie powodować wzrost 
pracochłonności wykonania danych opracowań lub projektów o więcej niż 5%, 

5) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy, 
6) Zmiany osobowe: 

a) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 
osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie 
Prawo budowlane oraz kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, opisanym w zapytaniu. 
b) Zmiana osób, przy pomocy, których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne 
osoby, o których mowa w § 14 ust. 1  niniejszej umowy, legitymujące się, co najmniej 
równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. 
c) Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca 
wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponującego co najmniej porównywalnym 
doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym jak podwykonawca wskazany w 
zawartej umowie; 
d) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 
Wykonawcy, 

7) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ 
na realizację przedmiotu zamówienia, 

8) Pozostałe zmiany: 
a) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT 
spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą z tej 
zmiany; 
b) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 
na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu; 
c) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, jeżeli: 

i. zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe w terminie 
określonym w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, 
ii. zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn 
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technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm 
technicznych, 

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy 
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, 
które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 

9) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 
a) w  wyniku  połączenia, podziału,  przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji  lub  

nabycia dotychczasowego Wykonawca lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
Podwykonawców 

10) gdy zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć 
w dniu zawarcia umowy. 

2. Warunkiem dokonania zmiany do umowy jest:  
1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, na które powołuje się jako podstawę zmiany umowy, 
2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie, 
3) wniosek, o którym mowa w pkt. 2 musi zawierać: 

a) opis propozycji zmiany,  
b) uzasadnienie zmiany, 
c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania organów władzy administracyjnej 
w zakresie od nich niezależnym, jak również nie będą odpowiedzialne za opóźnienia lub 
niewykonanie zobowiązań spowodowane przez zdarzenia, które są nieprzewidywalne lub których nie 
można uniknąć, w tym przez działania sił natury, pożary, epidemie, strajki i inne zakłócenia 
gospodarcze, wojny, blokady, sabotaże oraz polecenia, ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu 
rządowego i administracyjnego, sprawującego władzę administracyjną wobec Stron oraz czynności i 
prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy. 

4. Jeżeli w wyniku sprawowania nadzoru autorskiego stwierdzone zostanie wykonanie robót 
budowlanych istotnie odstępujące od projektu budowlanego i wykonawczego, wprowadzone bez 
wiedzy Wykonawcy, będzie on zwolniony z obowiązku: 
1) wyrażenia zgody na te odstępstwa (zmiany), 
2) podpisania oświadczenia o zgodności wykonania inwestycji z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. 
 

§ 13 
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie 
realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na zachowanie uczciwej 
konkurencji. 
 

§ 14 
1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony Zamawiającego są: 

− Imię i nazwisko: ………………….. 
telefon: ………………………………… 
e-mail: ……………………………………….. 

− Imię i nazwisko: …………………………. 
telefon: ……………………………. 
e-mail: ……………………………….. 
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2. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony Wykonawcy są: 

− Imię i nazwisko: ………………………….. 
telefon: …………………………………….. 
e-mail: …………………………………… 

3. Wykonawca wyznacza do realizacji umowy następujące osoby: 

1) Główny Projektant (branża wod-kan) KOORDYNATOR ZESPOŁU PROJEKTANTÓW: 
…………………………………….. 

2) Projektant branży architektonicznej/architekt krajobrazu: …………………………… 

3) Projektant branży elektrycznej: …………………………… 

4) Projektant branży drogowej: ……………………. 

 Projektanci działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). 

 
§ 15 

 
Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679: 

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 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
Zamawiający informuje, że: 
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany 

przez Prezydenta Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno; 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa 

Pzp”; 

•  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 

▪ dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczył 

Inspektora ochrony danych osobowych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z którą można 

kontaktować się pod adresem e-mail: iod@leszno.pl 
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▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie 

dokumentacji projektowej dot. Budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Unii Europejskiej 

w Lesznie” , znak sprawy: IN.271.1.38.2020 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

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

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

−      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 (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, o której mowa 
w art. 77 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; 
−      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. b) i c) RODO. 
 

§ 16 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego oraz 
z zapytania ofertowego. 
 

§ 17 
1. Spory wynikłe na tle umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

§ 18 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla 
Zamawiającego. 
  
 
WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 
 
 

Żródła finansowania umowy: 
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Sfinansowano ze środków budżetu …….. roku  

Dział:………..   rozdział: ……….   §……………. (……………………)zadanie ……………… w kwocie 

Dział:………..   rozdział: ……….   §……………. (……………………)zadanie ……………… w kwocie 

Wpisano do Rejestru zaangażowania poz.:  …………………………….. 

 


