Załącznik nr 3
Wzór umowy

/PROJEKT/
UMOWA nr RFB. .2020

Zawarta w dniu ……………….. w Widawie pomiędzy:
Gminą Widawa, adres: ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa, NIP 831-15-69-344, REGON
730934571, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Widawa – mgr Michała Włodarczyka
przy kontrasygnacie podinspektora ds. księgowości budżetowej – Pani Doroty Dominiak, działającej
z upoważnienia Skarbnika Gminy Widawa nr ORG.2003.1.1.2020.AB z dnia 8.06.2020 r.
zwaną dalej Zamawiającym
a
przedsiębiorcą ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...…………………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie Stronami lub każda z osobna Stroną,
o następującej treści:
§ 1.
1. Umowa zostaje zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zgodnie z art. 4 ust. 8 ww. ustawy,
Zarządzeniem nr 11/2017 Wójta Gminy Widawa z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia
regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
polskich równowartości 30 000 euro.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompletnej dokumentacji
projektowej dla zadania pn.:
1) Zadanie 1. „Przebudowa drogi w miejscowości Chrusty”, zlokalizowanej na działkach nr
ewid. 219/2, 29, 117, 311 obręb Chrusty, gmina Widawa wraz z uzyskaniem ostatecznego
dokumentu uprawniającego do prowadzenia prac budowlanych. W ramach Zadania nr 1 należy
zaprojektować przebudowę:
1) fragmentu drogi gminnej nr 103005E, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 219/2, 29 obręb
Chrusty, gm. Widawa, na odcinku od działki nr ewid. 311 obręb Chrusty do działki nr ewid.
117 obręb Chrusty, gm. Widawa – długość odcinka ok. 450 m.b.,
2) drogi zlokalizowanej na działce nr ewid. 311 obręb Chrusty, gm. Widawa, na odcinku od działki
nr ewid. 219/2 do działki nr ewid. 179 obręb Chrusty, gm. Widawa – długość odcinka ok. 195
m.b.,
3) drogi zlokalizowanej na działce nr ewid. 117 obręb Chrusty, gm. Widawa, na odcinku od działki
nr ewid. 29 do działki nr ewid. 182 obręb Chrusty, gm. Widawa – długość odcinka ok. 350 m.b.
Łączna długość dróg do przebudowy stanowiących Zadanie nr 1 wynosi ok. 995 m.b. Projekt
przebudowy powinien obejmować: jezdnię o nawierzchni asfaltowej, pobocza obustronne z
kruszywa naturalnego, oczyszczenie przydrożnych otwartych rowów odwadniających, kanał
technologiczny, przebudowę istniejących zjazdów na drogi boczne, posesje i działki rolne oraz
zaprojektowanie nowych zjazdów w zależności od potrzeb.
2) Zadanie 2. „Przebudowa drogi w miejscowości Klęcz”, zlokalizowanej na działkach nr ewid.
136/2, 107 obręb Klęcz, gmina Widawa wraz z uzyskaniem ostatecznego dokumentu
uprawniającego do prowadzenia prac budowlanych. W ramach Zadania nr 2 należy
zaprojektować przebudowę fragmentu drogi gminnej nr 103022E, zlokalizowanej na działkach
nr ewid. 136/2, 107 obręb Klęcz, gm. Widawa, na odcinku o długości ok 995 m.b. licząc od
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skrzyżowania z drogą gminną nr 103012 w kierunku zachodnim.
Projekt przebudowy powinien obejmować: jezdnię o nawierzchni asfaltowej, pobocza
obustronne z kruszywa naturalnego, oczyszczenie przydrożnych otwartych rowów odwadniających,
kanał technologiczny, przebudowę istniejących zjazdów na drogi boczne, posesje i działki rolne
oraz zaprojektowanie nowych zjazdów w zależności od potrzeb.
3) Zadanie 3. „Przebudowa drogi w miejscowości Ochle Kolonia”, zlokalizowanej na działkach
nr ewid. 181/2, 300 obręb Kolonia Ochle, gmina Widawa wraz z uzyskaniem ostatecznego
dokumentu uprawniającego do prowadzenia prac budowlanych. W ramach Zadania nr 3 należy
zaprojektować przebudowę:
a) fragmentu drogi gminnej nr 103008E, zlokalizowanej na działce nr ewid. 181/2 obręb Kolonia
Ochle, gm. Widawa, na odcinku od działki nr ewid. 59 obręb Kolonia Ochle do działki nr ewid.
300 obręb Kolonia Ochle, gm. Widawa – długość odcinka ok. 890 m.b.,
b) fragmentu drogi zlokalizowanej na działce nr ewid. 300 obręb Kolonia Ochle, gm. Widawa, w
obrębie skrzyżowania, na odcinku o długości odcinka ok. 105 m.b.,
Łączna długość dróg do przebudowy stanowiących Zadanie nr 3 wynosi ok. 995 m.b. Projekt
przebudowy powinien obejmować: jezdnię o nawierzchni asfaltowej, pobocza obustronne z
kruszywa naturalnego, oczyszczenie przydrożnych otwartych rowów odwadniających, kanał
technologiczny, przebudowę istniejących zjazdów na drogi boczne, posesje i działki rolne oraz
zaprojektowanie nowych zjazdów w zależności od potrzeb.
4) Zadanie 4. „Przebudowa drogi w miejscowości Świerczów”, zlokalizowanej na działce nr
ewid. 395 obręb Świerczów, gmina Widawa wraz z uzyskaniem ostatecznego dokumentu
uprawniającego do prowadzenia prac budowlanych. W ramach Zadania nr 4 należy
zaprojektować przebudowę fragmentu drogi gminnej nr 103001E, zlokalizowanej na działce nr
ewid. 395 obręb Świerczów, gm. Widawa, na odcinku od działki nr ewid. 260/2 obręb
Świerczów do działki nr ewid. 543 obręb Świerczów, gm. Widawa – długość odcinka ok 995
m.b.
Projekt przebudowy powinien obejmować: jezdnię o nawierzchni asfaltowej, pobocza
obustronne z kruszywa naturalnego, oczyszczenie przydrożnych otwartych rowów odwadniających,
kanał technologiczny, przebudowę istniejących zjazdów na drogi boczne, posesje i działki rolne
oraz zaprojektowanie nowych zjazdów w zależności od potrzeb.
5) Zadanie 5. „Przebudowa drogi w miejscowości Zabłocie”, zlokalizowanej na działce nr ewid.
19 obręb Zabłocie, gmina Widawa wraz z uzyskaniem ostatecznego dokumentu
uprawniającego do prowadzenia prac budowlanych. W ramach Zadania nr 5 należy
zaprojektować przebudowę fragmentu drogi gminnej nr 103004E, zlokalizowanej na działce nr
ewid. 19 obręb Zabłocie, gm. Widawa, na odcinku od działki nr ewid. 39 obręb Zabłocie do
działki nr ewid. 200 obręb Zabłocie, gm. Widawa – długość odcinka ok 970 m.b.
Projekt przebudowy powinien obejmować: jezdnię o nawierzchni asfaltowej, pobocza
obustronne z kruszywa naturalnego, oczyszczenie przydrożnych otwartych rowów odwadniających,
kanał technologiczny, przebudowę istniejących zjazdów na drogi boczne, posesje i działki rolne
oraz zaprojektowanie nowych zjazdów w zależności od potrzeb.
UWAGA! Dla zakresu objętego Zadaniem nr 5. Zamawiający dysponuje mapą do celów
projektowych, którą zobowiązuje się przekazać Wykonawcy w chwili podpisania umowy.
3. Przedmiot umowy obejmuje m.in.:
1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiającego ostatecznego dokumentu uprawniającego do rozpoczęcia robót budowlanych:
a) Projekt koncepcyjny 1 egz. – przekazany przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 60
dni od dnia podpisania umowy;
b) Projekt budowlany wraz z wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami, oświadczeniami -
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wymaganymi w ramach procesu administracyjnego skutkującego uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na budowę 4 egz.
c) Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) wraz z niezbędnymi
opiniami uzgodnieniami formalno-prawnymi wymaganymi przepisami szczególnymi w
zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót.
d) Projekt wykonawczy 4 egz.
e) Wytyczne planu BIOZ 3 egz.
f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 3 egz.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót musi uwzględniać wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129)
g) Plan wycinki drzew 3 egz.
h) Przedmiar robót 3 egz.
i) Kosztorys inwestorski 2 egz.
Dokumentacja kosztorysowa oraz przedmiary robót budowlanych winny być opracowane
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).
j) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na projektowanym odcinku –4 szt.
k) Sporządzenie dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej obejmującej projekty
budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy
inwestorskie, przedmiary robót - zapisane w formacie: -pliki tekstowe -*.pdf, *.tiff – kolor dołączone do dokumentacji na płycie CD lub DVD - 2szt.
l) Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania skierowane przez oferentów
w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych.
m) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych wykonywanych na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
4. Wykonawca opracuje dla każdego Zadania komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z wytycznymi
programu Funduszu Dróg Samorządowych, a także w oparciu o założenia wstępne, niezbędne
uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące
konsultacje z Zamawiającym.
5. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na dokładny opis
stosowanych materiałów i technologii, tj. wskazanie niezbędnych parametrów technicznych oraz
unikanie (niedopuszczalne poza indywidualnymi przypadkami, które muszą być wcześniej
zatwierdzone przez Zamawiającego) wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu
zamówienia (materiału, sprzętu, technologii) za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,
a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca
obowiązany jest rozwinąć opis poprzez wskazanie cech równoważności oraz podanie ich
granicznych wartości, jakie muszą być bezwzględnie spełnione.
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W przypadku bezzasadnego posługiwania się w dokumentacji projektowej nazwami własnymi
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym finansową, związaną z nałożeniem korekt etc.
do wysokości faktycznie poniesionych szkód przez Zamawiającego.
6. Za wykonanie przedmiotu umowy uważa się przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji
projektowej wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę lub brakiem sprzeciwu do
zgłoszonych robót budowlanych.

1.

2.

3.

4.

§ 2.
Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy aktualną mapę do celów projektowych dla
Zadania nr 5. części działki nr ewid. 19 obręb Zabłocie, gmina Widawa – na odcinku od działki nr
39 obręb Zabłocie do działki nr 200 obręb Zabłocie.
Wykonawca zobowiązuje się opracować dokumentację projektową w oparciu o obowiązujące normy
i przepisy, zawierającą niezbędne uzgodnienia umożliwiające uzyskanie ostatecznego dokumentu
uprawniającego do rozpoczęcia robót budowlanych. Dokumentacja powinna być opracowana
zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 124 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
przedmiotu umowy oraz za spełnienie innych wymagań określonych w umowie oraz wynikających
z obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji kosztorysów przez okres 36 miesięcy od daty odbioru
dokumentacji technicznej, którą wykona bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 3.
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się również do czuwania w toku realizacji
robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych materiałowych i użytkowych z opracowaną
dokumentacją, uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy robót
budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót. Wykonawca będzie sprawował
nadzór autorski w ramach którego należy wykonać m.in. następujące czynności:
1) udzielanie odpowiedzi na wszelkie zapytania potencjalnych wykonawców w trakcie trwania
postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, dotyczące
opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej w ciągu 72 godzin od momentu ich
otrzymania. Odpowiedzi będą udzielane w pierwszej kolejności drogą elektroniczną, następnie
w formie pisemnej lub faksem.
2) nadzór w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych,
materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,
3) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia wątpliwości powstałych
w toku realizacji robót,
4) udział w naradach technicznych – przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta (projektantów)
na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez
Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych
sytuacjach kierownika budowy,
5) udział w odbiorach częściowych (istotnych robót budowlanych) i w odbiorze końcowym
przedmiotowego obiektu,
6) aktualizacja kosztorysów inwestorskich wykonywana na wniosek Zamawiającego.
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§ 4.
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w terminie do dnia
30 kwietnia 2021 r.
2. Odbiór przedmiotu umowy tj. kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostatecznym
dokumentem uprawniającym do rozpoczęcia robót budowlanych odbędzie się na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego. Przez zakończenie realizacji umowy należy rozumieć datę
podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego dla każdego z Zadań.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z ostatecznym dokumentem uprawniającym do rozpoczęcia robót budowlanych
w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w ust. 1. Do projektu Wykonawca załączy
wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie
z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
4. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady fizyczne
i prawne dokumentacji projektowej.
5. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy w części lub w całości nie został
zakończony, ma zastrzeżenia do jego kompletności lub wykryje wady, wyznacza termin usunięcia
stwierdzonych błędów w części lub w całości przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wszystkich nieprawidłowości na własny koszt w terminie określonym przez
Zamawiającego.
§ 5.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, potwierdzeniem udzielenia
gwarancji jest niniejsza umowa, bez konieczności wystawiania odrębnego dokumentu gwarancyjnego.
2. Strony umowy ustalają, że czas trwania gwarancji oraz odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych
wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.
3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania ujawnionych
wad i usterek przedmiotu umowy, w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty zawiadomienia
Wykonawcy o usterce lub wadzie. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca nie może odmówić
usunięcia usterek lub wad w zakresie przedmiotu zamówienia na podstawie niniejszej umowy bez
względu na wysokość kosztów z tym związanych.
4. Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu gwarancji
jakości i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów.
§ 6.
1. W przypadku okoliczności nie dających się przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a mających wpływ
na termin wykonania zadania, Wykonawca powinien niezwłocznie wystąpić o przedłużenie terminu
wykonania umowy, składając umotywowany wniosek do Zamawiającego najpóźniej 7 dni przed datą
upłynięcia terminu umowy.
2. W przypadku konieczności opracowania dokumentacji, której nie można było przewidzieć w chwili
podpisywania umowy, zostanie ona powierzona do opracowania odrębnym zleceniem.
3. O konieczności wykonania w/w prac Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie Zamawiającego.
§ 7.
Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
…………. zł netto (słownie: ……………………….………………….), należny podatek VAT …… %
w kwocie …………. zł (słownie …………………….…………………….). Brutto …………. zł
(słownie: ………………………………….……….).
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§ 8.
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru będzie wykonanie całego przedmiotu umowy objętego
niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru. Data podpisania protokołu odbioru bez
zastrzeżeń przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy
2. Ustala się, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi rachunkiem/fakturą po przekazaniu
przedmiotu umowy Zamawiającemu wraz z dokumentem uprawniającym do rozpoczęcia robót
budowlanych, przelewem na konto wskazane na rachunku w terminie 30 dni od daty wystawienia
faktury lub rachunku, po potrąceniu ewentualnych należności publicznoprawnych.
3. Rachunek lub faktura wystawiony będzie, po podpisaniu protokołu, dla Gminy Widawa, ul. Rynek
Kościuszki 10, 98-170 Widawa, NIP 831-15-69-344.
§ 9.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7
niniejszej umowy;
2) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto,
określonego w § 7 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
liczony od dnia określonego w § 5 ust. 3 niniejszej umowy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia naliczonych kar umownych z należnego mu
wynagrodzenia
3. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego
z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może,
niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami
przedmiotu umowy, uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego, na podstawie przedmiotu
umowy, planowanej inwestycji i/lub powodującymi konieczność wykonania dodatkowych
projektów, robót, a także ponoszenia dodatkowych wydatków.
§ 10.
1. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może
wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu
pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie
niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych
lub kontrolnych;
3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub
Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11
ust. 1-3 ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.);
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4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie
do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość
wykonania umowy;
2. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których
mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z
wykonawcą dokonuje zmiany umowy w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu
rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości
pierwotnej umowy.
3. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa
w ust. 1, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, zamawiający, w
uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 2.
4. Okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, nie mogą stanowić
samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.
§ 11.
1. Opracowana dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy stanowi dzieło twórcze
i jest chroniona prawem autorskim. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa z ustaw:
o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej do przedmiotu
zamówienia. Wykonawca oświadcza, iż opracowana dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej
umowy nie narusza praw autorskich osób trzecich.
2. W ramach wynagrodzenia określonego w § 7 z chwilą wydania przedmiotu umowy Wykonawca
przenosi na Zamawiającego prawo własności do przedmiotu umowy oraz całość autorskich praw
majątkowych i praw pokrewnych do przedmiotu umowy wraz z wyłącznym prawem zezwalania na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
3. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 2, nie jest ograniczone
czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy
polach eksploatacji, w szczególności:
1) używania i wykorzystywania przedmiotu umowy do realizacji robót,
2) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku
elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie
i rozporządzanie kopiami,
3) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym
do internetu,
4) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,
5) nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim
na wszystkich polach eksploatacji.
6) rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny.
4. Opracowana dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy będzie stanowiła podstawę
do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Przeniesienie prawa własności i praw autorskich do przedmiotu umowy na Zamawiającego nastąpi
w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 8 ust.1.
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§ 12.
Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek praw
lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia,
chyba ze uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności.

1.
2.

3.
4.

§ 13.
Strony umowy będą przetwarzać dane osobowe, powierzone na podstawie niniejszej umowy
w związku z realizacją przedmiotu umowy.
Strony umowy oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO poprzez
zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych.
Osoby przetwarzające przedmiotowe dane po stronie Zamawiającego i Wykonawcy posiadają
odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy.
Strony umowy nie przekazują danych do państwa trzeciego, a jedynie mogą przekazywać instytucją
publicznym w celu rozliczeń finansowych, a także kontroli przestrzegania prawa powszechnie
obowiązującego.

§ 14.
1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się
rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) obciążają
Wykonawcę.
3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, polskiego Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem
nieważności .
5. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego,
1 egz. dla Wykonawcy.
Zamawiający:

…………………………………

Wykonawca:

…………………………………

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty
wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 201 r. poz. 1843 ze zm.)
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Widawa z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Rynek Kościuszki 10, 98170, tel. 43 672 10 34 – reprezentowana przez Wójta Gminy Widawa, zwanego dalej „Administratorem”.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl
lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, zwanego dalej „zamówieniem”.
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Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako niezbędne do wykonania umowy, której jest
Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO –
jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz innych przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub
przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.
6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, jak również przez okres
w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu;
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych1;
3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość
tych danych,
b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian
ograniczenia ich wykorzystania,
c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń,
d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
4) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w
związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;
2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli
podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość
udzielenia zamówienia.
12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa
w art. 22 RODO.

Realizacja prawa do sprostowania nie może: 1) skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z przepisami prawa; 2) naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego i jego załączników.
1

