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Zał. 5 - Wzór umowy 
UMOWA nr ......................... 

 

zawarta w dniu ………….2021r., pomiędzy Gminą Pińczów, NIP 662-176-15-14, REGON 291009840, 
ul. 3 Maja 10,   28-400 Pińczów, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów mgr inż. 
Włodzimierza Baduraka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Mirosławy Wiśniewskiej, zwaną 
dalej „Zamawiającym”, 
a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….., zwanym dalej 
„Wykonawcą”. 
 

Niniejszą umowę zawarto dla zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz 2019 z późn. zm.). 

 

§1. 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Programu Funkcjonalno-

Użytkowego (PFU) wraz z koncepcją zagospodarowania terenu i częścią kosztową, do sporządzenia 
kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i 
wybuduj”, w ramach zadania p.n.: „Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica – wykonanie 
programu funkcjonalno-użytkowego”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej, a następnie 
sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) służącego do opracowania kompleksowej 
dokumentacji projektowej oraz części kosztowej 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 (t.j. 
Dz. U. 2013.1129). 

3. Wymogi co do przedmiotu umowy określa: 
a) niniejsza umowa, 
b) zaproszenie do złożenia ofert, 
c) oferta Wykonawcy. 

4. Zakres prac stanowiący przedmiot umowy obejmuje : 
1) wykonanie szczegółowej koncepcji budowy ścieżki rowerowej z podziałem na trzy etapy: 

 etap I –  budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Wiślica (odcinek dł. 6,5 km); 
 etap II – budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Złota (odcinek dł. 12 km); 
 etap III – budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Pińczów (odcinek dł. 10 km); 
Zamawiający dysponuje i udostępnia do wykorzystania Koncepcję Budowy Turystycznej Trasy 
Rowerowej dla Powiatu Pińczowskiego, obejmującą trasę rowerową na odcinku będącym 
przedmiotem zamówienia na terenie Gminy Pińczów od mostu na rz. Nidzie, poprzez teren 
Gminy Michałów (na działkach stanowiących własność Gminy Pińczów) oraz na terenie Gminy 
Złota. Gmina Wiślica nie była objęta tą koncepcją, natomiast dysponuje i udostępnia do 
wykorzystania Koncepcję Budowy Turystycznej Trasy Rowerowej dla Powiatu Kazimierskiego, 
obejmującą swoim zakresem trasę rowerową na odcinku będącym przedmiotem zamówienia na 
terenie Gminy Wiślica od miejscowości Koniecmosty do granicy z terenem Gminy Złota, wraz 
modernizacją istniejącej ścieżki rowerowej do Miasta Wiślica oraz modernizacją i rozbudową 
tzw. Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) na Placu Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy. 

2) wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) na opracowanie kompleksowej 
dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych; 

3) Sporządzenie kalkulacji kosztów opracowania dokumentacji projektowej i budowy; 
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4) Dokładną lokalizację trasy rowerowej stanowiącej przedmiot zamówienia obrazuje mapa, 
stanowiąca załącznik nr 2.1. do zaproszenia do złożenia oferty oraz link do strony opisującej ślad 
ścieżki rowerowej https://sdi.e-swietokrzyskie.pl/TrasyRowerowe/ - zał. 2.2.   Ślad ok. 28 km 
odcinka planowanej trasy rowerowej od Wiślicy, przez Złotą do Pińczowa jest poglądowy, mogą być 
delikatne odchylenia w terenie, ważne by trzymać się śladu kolejki. 

5. Wykaz opracowań do przekazania Zamawiającemu w wersji papierowej: 
1) koncepcja (dla każdego etapu osobno)                   - po 3 egzemplarze 
2) program funkcjonalno-użytkowy PFU (dla każdego etapu osobno)  - po 3 egzemplarze, 
3) kalkulacja kosztów dla każdej branży i etapu osobno     - po 2 egzemplarze; 

6. Opracowania, o których mowa w ust.5 będą przekazane Zamawiającemu  również w wersji 
elektronicznej  do celów przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

7. Opracowania projektowe wymienione w ust. 5 będą zawierały i uwzględniały: 
a) PFU ma zawierać rozwiązania w zakresie geometrii, przekrojów konstrukcyjnych, przekrojów 

charakterystycznych, niezbędnej niwelety, wskazanie kolizji z istniejącą infrastrukturą i ich 
rozwiązania; 

b) Spełnienie warunków komunikacji jezdno-pieszej zgodnie z planem szczegółowym 
zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu; 

c) Stan faktyczny rzędnych posadowienia istniejących  obiektów; 
d) Wpływy eksploatacji górniczej, jeżeli występują; 
e) Geologię (co 1 km); 
f) Prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z przedmiotowego terenu: powierzchniowo, z 

uwzględnieniem istniejących sieci kanalizacji deszczowej lub innymi urządzeniami; 
g) Prawidłowe oświetlenie planowanej inwestycji w miejscach newralgicznych (np. skrzyżowania z 

innymi szlakami komunikacyjnymi), uwzględniające najnowsze energooszczędne rozwiązania  
uzgodnione z Zamawiającym w zakresie opraw, technologii sterowania; 

h) Prawidłowe zagospodarowanie przedmiotowego terenu w zakresie zieleni znajdującej się w 
projektowanym pasie drogowym, kolejowym, a także odbudowę mostu na starorzeczu w 
Skrzypiowie gm. Pińczów; 

i) Zagospodarowanie punktów postojowych wyznaczonych przez Zamawiającego (altany, grzybki, 
ławki, uchwyty parkingowe dla rowerów, kosze na śmieci, itp.) – propozycja wyposażenia przez 
wykonawcę PFU; 

j) Rewitalizacja zabytkowego budynku Stacyjnego Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej w miejscowości 
Koniecmosty zbudowanego w 1924 r., części zabytkowego torowiska wraz z otoczeniem (m.in. 
mała architektura, miejsca postojowe itp.) na potrzeby tzw. Miejsca Obsługi Rowerzystów 
(MOR), oraz utworzeniem wewnątrz budynku ekspozycji o walorach historyczno-przyrodniczych 
Wiślicy i Ponidzia, historii Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej.     

k) Adaptacja istniejącego budynku w Młodzawach Dużych, stanowiącego własność Gminy Pińczów 
(dz. nr ewid. 311 przy skrzyżowaniu z drogą gminną nr 365005T relacji Młodzawy-Betlejem-
Chyłka (dz. nr ewid. 191) na Miejsce Obsługi Rowerzystów (MOR), lub zlokalizowanie nowego; 

l) Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dla ruchu pieszych,  ruchu rowerowego i osób 
niepełnosprawnych; 

m) Niezbędne raporty (w tym raport oddziaływania na środowisko jeśli zajdzie taka potrzeba), 
operaty, opinie i uzgodnienia, w tym między innymi: z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, 
Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Świętokrzyskim 
Konserwatorem Zabytków, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, PKP S.A., 
Nadleśnictwem, a także z Gminą Wiślica, Gminą Złota i Gminą Pińczów. 

n) Zaproponowane w programie funkcjonalno-użytkowym rozwiązania konstrukcyjne, 
materiałowe, powinny gwarantować minimalizację kosztów inwestycji. 
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o) Trasa musi spełniać Standardy projektowe dla tras dostępne pod linkiem: 
https://www.swietokrzyskie.pro/file/2020/09/Standardy-projektowe-dla-tras-rowerowych-
wojew%C3%B3dztwa-%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskiego.pdf 

p) PFU winien spełniać również wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych w tym dla formy 
elektronicznej; 

8. Wymogi Zamawiającego : 
a) Zaproponowane w programie funkcjonalno-użytkowym rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe, 

powinny gwarantować minimalizację kosztów inwestycji. 
b) Jeżeli Zamawiający otrzyma wadliwą dokumentację projektową lub jej część, żądać będzie 

bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów albo nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie 
Jednostce Projektowej (Wykonawcy). 

 

§2. 
1. Wykonawca zobowiązuje się prace wymienione w § 1 wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami państwowymi i 
branżowymi,. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić co najmniej dwie konsultacje z Zamawiającym w sprawie 
omówienia rozwiązań technicznych, materiałowych i kosztowych dla zakresu objętego programem 
funkcjonalno-użytkowym stanowiącego przedmiot umowy. Konsultacje odbywać się będą odrębnie dla 
każdego etapu w siedzibach poszczególnych gmin. Na okoliczność konsultacji zostaną spisane protokoły 
uzgodnień. 

 

§3. 
1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.11.2021r. 
2. Termin realizacji może ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu: 

a) w przypadku trudności w uzyskaniu uzgodnień lub opinii oraz zaistnieniu innych przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, termin wyznaczony na wykonanie przedmiotu umowy, może zostać 
przedłużony o czas wynikający z powyższych utrudnień zgłoszonych pisemnie Zamawiającemu nie 
później niż 7 dni przed upływem powyższych terminów, 

b) gdy Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację 
robót, o których mowa w art.67 lub robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, 

c) w przypadku wyznaczenia przez zamawiającego terminu konsultacji, który nie gwarantuje w 
umownym terminie zakończenia umowy i uwzględnienia wytycznych Zamawiającego w 
opracowaniach przedmiot umowy.  

d) wystąpienia braku możliwości realizacji umowy ze względu na pogłębienie się pandemii COVID-19 lub 
dużej liczby zakażeń wirusem u pracowników Wykonawcy. 

 

§4. 
1.Zobowiązania Zamawiającego: 

a) Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu prawidłowego i terminowego 
opracowania przedmiotu umowy, a w szczególności do interwencji w sytuacji gdy jednostki opiniujące, 
uzgadniające oraz zatwierdzające nie dopełnią właściwych im czynności w terminach przewidzianych 
przez Prawo Budowlane i KPA. 

b) na wniosek Wykonawcy Zamawiający wystawi Wykonawcy upoważnienie do występowania w imieniu 
Zamawiającego w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 

c) do obowiązku Zamawiającego należy dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy i zapłata 
wynagrodzenia. 

2. Obowiązki Wykonawcy: 
a) wykonać przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego określonymi w umowie 

oraz protokołach z konsultacji przeprowadzonych zgodnie z §2 pkt.2 , 
b) zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne mapy, decyzje, badania, raporty, opinie, 

wypisy, uzgodnienia branżowe i inne niezbędne materiały pomocnicze i dokumenty do projektowania. 
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c) opracować program funkcjonalno-użytkowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 
2013.1129) łącznie z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót. 

d) opisać wszelkie materiały i urządzenia za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich 
nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, 
Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów, urządzeń 
lub co najmniej jednego parametru charakteryzującego własności tych materiałów lub urządzeń. 

3. Ustala się, że miejscem protokolarnego przekazania opracowań wskazanych w §1 ust 4 jak jest Urząd 
Miejski w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, pokój nr 4. 

 

§5. 
1. W przypadku stwierdzenia w trakcie procedury udzielania zamówienia publicznego na wybór wykonawcy 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych wady lub niekompletności opracowań, Wykonawca 
zobowiązany jest do bezpłatnego pisemnego wyjaśnienia lub uzupełnienia opracowań. Nastąpi 
to w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym jednak niż 2 dni i nie dłuższym niż 6 dni 
licząc od daty pisemnego zgłoszenia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany wspierać Zamawiającego w zakresie udzielenia wyjaśnień w trakcie 
procedury udzielenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektowej lub robót budowlanych. 

 
§6. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy, w tym wady zmniejszające jego wartość lub 
użyteczność. 

2. Zamawiający oraz wykonawca robót ponoszą odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania 
powiadomienia Wykonawcy o zauważonych wadach dokumentacji. 

 

§7. 
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania w całości lub w części przedmiotu niniejszej umowy innemu 

podmiotowi gospodarczemu, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
2. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, cedować swoich praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów, w tym również dokonywać przelewu 
wierzytelności należnych z tytułu realizacji niniejszej umowy od Zamawiającego. 

3. W razie naruszenia lub niedotrzymania postanowienia ust. 1-2 Zamawiający może od umowy odstąpić ze 
skutkiem natychmiastowym, wykluczając roszczenia odszkodowawcze . 

 

§8. 
1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień opóźnienia, licząc od umownych terminów określonych w § 3 ust. 1. 

b) za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 

c) za naruszenie lub opóźnienie w realizacji przez Wykonawcę zobowiązań określonych w umowie 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień naruszenia lub opóźnienia 
w realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy. 

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek 
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie 
przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z faktur przedłożonych do rozliczenia przez 
Wykonawcę. 
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§9. 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy zostało ustalone 

jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto …………………………, plus należny podatek VAT 23%, tj. 
brutto ……………….. zł, (słownie :……………………………………………………………….…..00/100 ), w tym: 
 
1) Za opracowania dotyczące etapu I, tj. Gminy Wiślica - …………………. zł netto, plus należny podatek VAT 

23%, tj. ……………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………………………..); 
2) Za opracowania dotyczące etapu II, tj. Gminy Złota - …………………. zł netto, plus należny podatek VAT 

23%, tj. ……………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………………………..); 
3) Za opracowania dotyczące etapu III, tj. Gminy Pińczów - …….…………… zł netto, plus należny podatek 

VAT 23%, tj. ……………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………………………..); 
 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie.  
3. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy uwzględnia : 

a) wszelkie koszty przygotowania i realizacji w/w przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami budowlanymi, normami, zapisami umowy i wytycznymi Zamawiającego. 

b) wszelkie koszty uzgodnień, opinii, opłat niezbędnych do poniesienia przez Wykonawcę w celu realizacji 
przedmiotu zamówienia. Zapłacie przez Zamawiającego podlega wyłącznie opłata przyłączeniowa na 
dostawę energii elektrycznej na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w trzech transzach, odrębnie dla każdego etapu 
przedmiotu umowy, na podstawie przedłożonych Zamawiającemu faktur po zakończeniu realizacji każdego 
etapu przedmiotu umowy. 

5. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół przekazania przedmiotu umowy 
określonego w §1 ust.4. . 

6. Realizacja przedłożonych faktur nastąpi w formie przelewu w terminie do 30 dni licząc od dnia wpływu 
faktur do Zamawiającego, na rachunek Wykonawcy     nr  ……………………………………………………………….. 

7. Termin płatności ustala się na dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu 

realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: 
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem 

metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 
marca 2004r. o podatku od towarów i usług (teks jednolity Dz. U. 2018 poz. 2174 ze zm.).  

2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym 

mowa powyżej, 
b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 

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

3) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 2 , 
opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku 
możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla 
Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych 
roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

 
§10. 

1. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty przekazania przedmiotu umowy ma obowiązek zapoznać się z 
przedmiotem umowy. W tym czasie Zamawiający ma prawo wnieść zastrzeżenia do przedmiotu umowy, 
żądać od Wykonawcy wyjaśnień, uzupełnień i poprawy przekazanych opracowań. 

2. Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową lub jej część, żądać będzie do czasu 
odbioru przedmiotu umowy, bezpłatnego usunięcia wad przez Wykonawcę, bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów . 

3. Jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń nie usunie 
wad, nie dokona uzupełnień i nie udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotu umowy Zamawiający 
ma prawo odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub odstąpić od umowy. 
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4. W przypadku gdy Wykonawca nie zgodzi się ze zgłoszonymi zastrzeżeniami Zamawiającego, spór zostanie 
rozstrzygnięty przez właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego sąd. 
 

§11. 
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym 
wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) kiedy opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy trwa dłużej niż 4 /cztery/ tygodnie, 
c) kiedy Wykonawca nie rozpoczął prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy w ciągu 2 tygodni 

od daty podpisania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) kiedy Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 3 tygodnie. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania protokołu przekazania 
przedmiotu umowy, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 

c) Zamawiający nie reguluje należności Wykonawcy przez okres dłuższy niż 2 miesiące, licząc od daty 
wymagalności faktury. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienie od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół wykonanych prac wg stanu na dzień odstąpienia. 
 

§12. 
1. Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy przechodzą na 

niego autorskie prawa majątkowe do opracowań na wszystkich polach eksploatacji opisanych w art. 50 
ustawy oprawach autorskich i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach: 
a) wprowadzania do obrotu, 
b) utrwalania, 
c) zwielokrotniania określoną techniką, 
d) wprowadzania do pamięci komputera. 

2. Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone. 
3. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie i powielanie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego 

w procesie udzielania zamówienia publicznego. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji przez 
Zamawiającego i wskazane przez niego inne podmioty (osoby) oraz do wykonywania nieodpłatnie wszelkich 
zmian w przedmiotowy opracowaniu zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego lub podmioty (osoby) przez 
niego wskazane. 

§13. 
1. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca nie może uzależniać wykonania przedmiotu umowy od udzielenia zaliczki. 
 

§14. 
1. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów i koordynowania prac będzie: 

…………………………… ……...…- Główny Projektant / Koordynator ., tel. ……………. 
2. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów i koordynowania prac będą: 

a) Piotr Winiarski – Naczelnik Wydziału ID Urzędu Gminy Pińczów, tel. 41 23 45 130. 
b) Edyta Pawlusek – Inspektor w Wydziale ID Urzędu Gminy Pińczów, tel. 41 23 45 131. 

3. Przedstawicielami pozostałych Gmin do kontaktów z Zamawiającym oraz Wykonawcą będą: 
a) ……………………………. - …………………………………………………………………… (Gmina Złota); 
b) ……………………………. - …………………………………………………………………… (Gmina Wiślica); 
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§15. 
1. Dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron wskazanych w umowie. Zmiana przedstawicieli stron wymaga 

jedynie pisemnego zawiadomienia stron. 
2. Dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o zamówieniach publicznych. 
 

§16. 
1. Dane osobowe pozyskane przez Strony od siebie wzajemnie w związku z umową, przetwarzane będą 

wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz chronione będą przed dostępem osób nieupoważnionych – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych – Rozporządzeniem 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 / RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 
Nr 119) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że przetwarzanie danych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako 
administratora danych osobowych w zakresie: 
a) udostępnionych im przed drugą Stronę danych osób reprezentujących każdą ze Stron w celu zawarcia 

umowy: na podstawie przesłanki niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest osoba lub 
podjęcia działań przed zawarciem umowy; 

b) udostępnionych im przez drugą Stronę danych osób wykonujących zadania z ramienia Stron: w ramach 
prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie prawidłowości realizacji 
przedmiotu umowy, a jednocześnie przetwarzanie danych w tym zakresie nie narusza praw i wolności 
osób, których dane dotyczą. 

3. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją niniejszej umowy, ma prawo do 
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z realizowaniem 
interesu administratora z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna, że administrator naruszył przepisy o 
ochronie danych osobowych. 

4. Strony oświadczają, że dane przetwarzane będą w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia umowy, 
oraz w razie takiego obowiązku ciążącego na administratorze – poprzez okres przechowywania 
dokumentacji dla celów archiwalnych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, z tym że stanowi warunek umożliwiający dopuszczenie danej osoby do 
realizacji niniejszej umowy. 

6. Wskutek przetwarzania u żadnej ze Stron nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez 
udziału człowieka). 

7. Wobec każdej z osób, których dane osobowe pozyskano na potrzeby realizacji umowy, zostanie 
zrealizowany obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO. 

 
§17. 

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§18. 
Umowa została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym cztery dla Zamawiającego, jeden 
dla Wykonawcy. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                   WYKONAWCA: 


