
Załącznik nr 4 do Instrukcji dla wykonawców 

UMOWA NR … 

zawarta w dniu … w Jadwisinie, pomiędzy: 

Geovita S.A. z siedzibą w Jadwisinie przy ul. Ogrodowej 31, 05-140 Jadwisin, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000425914, NIP: 526-27-34-680, REGON: 
015529186, z kapitałem zakładowym: 113.407.782,00 zł (słownie: sto trzynaście milionów czterysta 
siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote), wpłaconym w całości, reprezentowaną przez:  

Marcina Chlewickiego – Prezesa Zarządu,  

a 

… 

zwaną dalej WYKONAWCĄ, 

 

zwanymi łącznie Stronami, a każda z osobna Stroną, 

o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie kompletnej, wielobranżowej inwentaryzacji architektoniczno-
budowlanej na potrzeby przygotowania podkładów rysunkowych do sporządzenia ekspertyzy 
technicznej stanu ppoż. Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji Geovita w Dąbkach (dalej Obiekt). 

2. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca dokona inwentaryzacji stanu istniejącego Obiektu, na 
bazie czego Wykonawca opracuje: 

a) Opis techniczny zawierający charakterystyczne parametry techniczne Obiektu i jego 
poszczególnych pomieszczeń (wymiary, kubatura), opis funkcjonalno-przestrzenny Obiektu, 
zestawienie pomieszczeń, charakterystykę przegród budowlanych, charakterystykę materiałów 
wykończeniowych w pomieszczeniach 

b) Część rysunkową zawierająca poszczególne elewacje całego Obiektu wraz ze stolarką 
drzwiową i okienną, charakterystycznymi parametrami technicznymi całego obiektu (wymiary), 
rzuty poszczególnych kondygnacji zawierające wymagane dla ekspertyzy ppoż. parametry 
techniczne, długość ciągów komunikacyjnych, charakterystyczne przekroje, lokalizację 
istniejących hydrantów i innych stałych zabezpieczeń ppoż. 

c) Aktualny plan zagospodarowania terenu 
d) Dokumentację fotograficzną 

3. W zakresie zobowiązań Wykonawcy, wynikających z przedmiotu Umowy jest: 

- realizacja wszelkich innych czynności wymaganych do zrealizowania przedmiotu Umowy (wizje 
lokalne, wyjazdy, spotkania, itp.) 

- przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji 

 

§ 2. Zobowiązania Zamawiającego 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

w wysokości i na warunkach określonych w Umowie. 

 

2. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy niezbędnych do wykonania Umowy 
danych wyjściowych oraz dodatkowych danych, których potrzeba wyłoni się w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy. 

 

 



Załącznik nr 4 do Instrukcji dla wykonawców 

§ 3. Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z uwarunkowaniami lokalnymi, oraz zakresem prac, nie 
wnosząc żadnych zastrzeżeń. 
 

2. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac objętych umową, 
 w szczególności prac wskazanych w Ofercie, w sposób zgodny z Ofertą oraz zgodnie  
z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, aktualnym stanem prawnym, 
a także zgodnie z normami i rysunkami normatywnymi. 
 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej projektanta za szkody mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, Polisa stanowi załącznik nr 6 do umowy. 

 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi siłami i środkami, zapewniającymi wykonanie 
przedmiotu Umowy zgodnie z Umową oraz w terminach uzgodnionych w Umowie.  

 

5. Wykonawca prowadzić będzie wszystkie prace objęte przedmiotem Umowy w oparciu o uzgodnienia 
z przedstawicielami Zamawiającego, dotyczące sposobu wykonania i odbioru prac. 

 
 

6. Wykonawca zawarł w wynagrodzeniu za wykonanie prac objętych niniejszą Umową wszystkie koszty 
niezbędne dla realizacji przedmiotu Umowy. 
 

7. Dokumentacja zostanie wykonana zgodnie ze sztuką i zasadami rysunku technicznego w danej 
branży. Opracowanie będzie wyczerpywało wymagania stawiane przez podmiot wykonujący 
ekspertyzę stanu ppoż. Obiektu. 
 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 

 

§ 4. Termin realizacji prac 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w czasie 3 tygodni od daty zawarcia Umowy. 

§ 5. Przedstawiciele Stron 

W sprawach dotyczących realizacji niniejszej Umowy Strony ustanawiają swoich przedstawicieli, 
którymi są: 

1) Przedstawiciele Zamawiającego: 

Rajnysz Adam – Dyrektor ds. technicznych 

Email: adam.rajnysz@pter.pl 

Tel. 601-46-17-43 

Artur Spyrzewski – Dyrektor Obiektu 

Email: artur.spyrzewski@geovita.pl 

Tel. 600-29-58-36 

2) Przedstawiciel Wykonawcy: 

… 

§ 6. Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe, które Zamawiający ma zapłacić Wykonawcy za wykonane przez niego 
na podstawie niniejszej Umowy prace wynosi … PLN netto (słownie: …), powiększone o podatek 
VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. W kwotę wynagrodzenia wliczone zostało 
wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw 
majątkowych do sporządzonej dokumentacji projektowej. 
 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zwane jest w Umowie „wynagrodzeniem umownym”. 
Wynagrodzenie umowne jest stałe i obejmuje wszystkie zobowiązania Wykonawcy w ramach 
niniejszej Umowy, jakie są niezbędne dla osiągnięcia celu Umowy. 
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3. Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu 
cywilnego i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Przepisu art. 632 § 2 Kodeksu 
cywilnego nie stosuje się. 

4. Wyłącza się żądanie oraz przekazywanie zaliczek na prace związane z realizacją przedmiotu 
Umowy. 

§ 7. Warunki płatności, faktury 

1. Płatności wynikające z faktur wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z zapisami niniejszej 
Umowy, za wykonanie objętych niniejszą Umową prac zostaną zrealizowane przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu. 

2. Nie dopuszcza się fakturowania częściowego. 
3. Wykonawca zobowiązany jest wystawić faktury w ciągu 7 dni od dnia obustronnego podpisania 

protokołu odbioru prac i doręczyć faktury Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia wystawienia. 
4. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć protokół odbioru prac, jako warunek wystawienia 

faktury. 
5. Jako odbiorcę faktury należy wskazywać: Geovita S.A. 05-140 Jadwisin, ul. Ogrodowa 31. 
6. Wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy. 
7. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, iż są czynnymi płatnikami VAT. 
8. Data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego stanowi datę spełnienia świadczenia 

pieniężnego. 
 

§ 8. Wymagania organizacyjne 

1. Intencją Zamawiającego jest, aby Wykonawca zastosował własne metody i procedury podczas 
realizacji niniejszej Umowy. Aby jednak zapewnić pożądaną jakość prac i kontrolę ich wykonania 
Strony ustalają poniżej następujące warunki organizacyjne realizacji niniejszej Umowy. 
 

2. Wszelka korespondencja związana z realizacją prac będzie adresowana do przedstawicieli Stron 
wskazanych w § 5 umowy i będzie oznakowana numerem niniejszej umowy. Dokumenty związane 
z realizacją przedmiotu Umowy takie jak protokoły, raporty, itp. będą oznaczane  
w analogiczny sposób. 
 

3. Za koordynację prac objętych przedmiotem umowy odpowiedzialny jest Wykonawca. 
 

4. Każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony  
o każdej zaistniałej okoliczności mogącej mieć wpływ na termin wykonywania prac. 
 

5. Każda okoliczność wskazana w ust. 4 musi zostać opisana w sposób wyjaśniający naturę problemu 
i jego przyczyny wraz z propozycją rozwiązania problemu wraz z harmonogramem wdrożenia 
środków naprawczych. 
 

6. Strony zobowiązują się do uczestniczenia w takiej liczbie narad, która konieczna będzie dla 
zrealizowania przedmiotu Umowy w całości. 
 

 
§ 9. Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej 

1. Dokumentacja wyszczególniona w par. 1 zostanie przekazana Zamawiającemu  
w dwóch egzemplarzach. Całość dokumentacji dostarczona będzie również na nośniku danych 
(Pendrive, płyta CD/DVD) w postaci plików w formacie PDF, oraz w wersji edytowalnej DWG. 

2. Dokumentacja fotograficzna zostanie przekazana na nośniku danych (Pendrive, płyta CD/DVD)  
w postaci plików JPEG lub GIF. 

 
§ 10. Odbiór prac 

1. Protokół odbioru prac sporządzony będzie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
Do podpisania protokołów odbioru są upoważnieni Przedstawiciele Stron wskazani w § 5 Umowy. 

2. W przypadku stwierdzenia wad lub niekompletności przedmiotu odbioru, Zamawiający może 
odmówić podpisania protokołu odbioru. Zamawiający jest uprawniony, lecz nie zobowiązany do 
podpisania protokołu odbioru pomimo stwierdzenia wad lub niekompletności przedmiotu odbioru – 
w tym przypadku protokół odbioru będzie zawierał zestawienie stwierdzonych wad lub 
niekompletności wraz z terminami ich usunięcia przez Wykonawcę, do usunięcia których 
Wykonawca jest zobowiązany.  

 



Załącznik nr 4 do Instrukcji dla wykonawców 

§ 11. Gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji co do jakości wykonanej dokumentacji na okres 24 miesięcy licząc od 
daty podpisania protokołu odbioru prac. 

2. W przypadku stwierdzenia wad w przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji w okresie objętym 
gwarancją, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad oraz dostarczenia dokumentacji wolnej 
od wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi wypełnienia, nie wypełni w uzgodnionym czasie obowiązków 
wynikających z gwarancji lub zaproponowany przez niego termin będzie niemożliwy do przyjęcia 
przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia stwierdzonych wad we własnym 
zakresie lub do powierzenia potrzebnych do usunięcia wad podmiotowi trzeciemu, bez upoważnienia 
sądu, na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez utraty jakichkolwiek praw wynikających z udzielonej 
gwarancji. Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje 
również prawo naliczenia stosownych kar umownych za okres od chwili upływu wyznaczonego 
terminu usunięcia wady do chwili usunięcia wady przez podmiot trzeci. 
 

§ 12. Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, iż w momencie wydania Zamawiającemu dokumentacji projektowej, 
wykonanej w ramach przedmiotu Umowy wskazanego w § 1 ust. 1 (dalej „dokumentacja projektowa”) 
będzie jedynym uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do 
dokumentacji projektowej oraz, że prawa te nie będą obciążone prawami osób trzecich, a także, że 
w tym momencie będzie jedynym właścicielem wydawanych Zamawiającemu egzemplarzy 
dokumentacji projektowej i nośników, na których dokumentacja projektowa została utrwalona.  

2. Wykonawca, z dniem wytworzenia utworu, dokonania odbioru odpowiedniej części prac, lub z dniem 
rozwiązania Umowy lub odstąpienia przez Stronę od Umowy lub jej części,  
w zależności od tego, które z ww. zdarzeń zajdzie wcześniej, bez względu na zapłatę i bez 
konieczności sporządzenia na tę okoliczność odrębnej Umowy, bez konieczności składania w tym 
zakresie dodatkowego oświadczenia woli, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 
do dokumentacji projektowej dostarczonej w wykonaniu Umowy w najszerszym możliwym zakresie, 
na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, co obejmuje w szczególności: 

a) wykorzystywanie w dowolny sposób i w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych 
z inwestycją, w szczególności w celu budowy, sprzedaży inwestycji lub udostępnienia inwestycji 
podmiotowi trzeciemu na jakiejkolwiek podstawie prawnej; 

b) wykonanie na podstawie dokumentacji wykonawczej w celu przebudowy, korzystania, 
modernizacji, napraw, przeglądów inwestycji;  

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania całości lub części dokumentacji projektowej  
w dowolny sposób – wytwarzanie dowolną techniką jej egzemplarzy, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w formie przestrzennej; 

d) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

e) użyczanie i udostępnianie dokumentacji projektowej w taki sposób, aby wybrane osoby mogły 
mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz publiczne udostępnianie w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do dokumentacji projektowej dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym; 

f) umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów 
promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego;  

g) wprowadzanie do Internetu i pamięci komputera, umieszczanie i wykorzystywanie  
w ramach publikacji on-line; 

h) wykorzystanie w utworach multimedialnych; 

i) wystawianie, wyświetlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub inne techniki 
przesyłu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci komunikacji; 

j) marketing w kraju i za granicą; 

k) nadawanie za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową stację, 
nadawanie poprzez satelitę. 

3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego  
prawo do rozporządzania, wykonywania i korzystania z opracowań dokumentacji projektowej wraz 
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z prawem na udzielanie takich zezwoleń osobom trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw 
zależnych), tj. w szczególności na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z tłumaczeń, zmian, 
przeróbek, uzupełnień dokumentacji projektowej, łączenia części lub całości z innymi utworami w 
celach wskazanych w poprzednich ustępach. 

4. Wykonawca potwierdza, że w ramach powyższych praw Zamawiający lub wskazany przez niego 
podmiot będzie miał prawo w szczególności wykorzystywać dokumentację projektową oraz jej 
opracowania do przeprowadzenia postępowań mających na celu wybór wykonawcy remontów lub 
modernizacji inwestycji, a także realizacji innych robót budowlanych, dostaw lub usług pozostających 
w związku bądź z inwestycją, bądź z działalnością Zamawiającego, w najszerszym, zdefiniowanym 
przez Zamawiającego zakresie, a także zlecania tych robót budowlanych, dostaw lub usług, 
zbywania lub obciążania lub umożliwiania innym osobom korzystania z dokumentacji projektowej lub 
inwestycji na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, jak również na potrzeby rozliczenia 
wszelkich kwot przekazanych pod jakimikolwiek tytułami na realizację prac objętych umową przez 
wszelkie podmioty bądź instytucje finansujące, kredytujące i udzielające najszerzej pojętego 
wsparcia.  

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich  
w imieniu twórców dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do korzystania  
z dokumentacji projektowej zgodnie z Umową oraz zobowiązuje się nie wykonywać tych praw  
w imieniu twórców. Wykonawca gwarantuje i odpowiada, że twórcy dokumentacji projektowej 
zobowiążą się nie wykonywać ich autorskich praw osobistych w sposób uniemożliwiający 
Zamawiającemu lub ograniczający korzystanie z dokumentacji projektowej zgodnie z Umową, oraz 
że będą przestrzegać tego zobowiązania.  

Ponadto Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że twórcy dokumentacji projektowej nie będą 
wykonywać ich autorskich praw osobistych nawet jeśli twórcy sami nie zobowiążą się do ich 
niewykonywania, a w przypadku, gdy twórcy będą wykonywać autorskie prawa osobiste, 
Wykonawca pokryje Zamawiającemu wszelką szkodę poniesioną przez Zamawiającego przez to, że 
twórcy wykonują te prawa, a także zwolni Zamawiającego z wszelkich obowiązków wobec twórców. 
Wykonawca zapewnia, że twórcy ci wyrazili odpowiednie zgody umożliwiające realizację zobowiązań 
i uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu, w szczególności upoważnili Wykonawcę do 
wykonywania autorskich praw osobistych w ich imieniu wraz z prawem do udzielania dalszego 
upoważnienia w tym zakresie Zamawiającemu. 

6. Nośniki, na których utrwalono dokumentację projektową stanowią własność Zamawiającego od 
momentu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji 
projektowej.  

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej oraz własności nośników, 
na których dokumentacja projektowa została utrwalona przeniesienia następują odpłatnie, w ramach 
wynagrodzenia umownego.  

9. W zakresie odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne naruszenie praw osoby trzeciej Strony 
postanawiają, co następuje: 

a) Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, 
szkodami, wydatkami lub działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem 
praw autorskich osób trzecich w związku z realizacją prac przez Wykonawcę na podstawie 
niniejszej umowy; 

b) Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu wszelkie szkody, jakie Zamawiający 
poniesie wskutek uwzględnienia roszczeń dotyczących naruszenia przez Zamawiającego praw 
osób trzecich, o ile takie naruszenie zostanie potwierdzone prawomocnym orzeczeniem 
sądowym. 

10. Jednocześnie Strony postanawiają, że Wykonawca nie będzie odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego, gdy naruszenie praw osób trzecich będzie wynikiem ich niezgodnego z niniejszą 
Umową wykorzystania przez Zamawiającego. 

11. Jeżeli w związku z wykonywaniem prac przez Wykonawcę lub korzystaniem z dokumentacji 
projektowej przez Zamawiającego, zostanie przeciwko Zamawiającemu wszczęte jakiekolwiek 
postępowanie w przedmiocie roszczeń z tytułu naruszenia Praw Własności Intelektualnej osób 
trzecich, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o takim postępowaniu,  
a Wykonawca będzie zobowiązany wziąć udział w tym postępowaniu na własny koszt,  
w szczególności i, o ile będzie taka prawna możliwość, poprzez przystąpienie do postępowania jako 
interwenient uboczny, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe poprzez wyznaczenie pełnomocnika 
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współpracującego z Zamawiającym lub działającego za Zamawiającego (wedle wyboru 
Zamawiającego) jak również do prowadzenia negocjacji w związku ze zgłoszonymi roszczeniami. 

12. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem zostanie stwierdzone 
naruszenie Praw Własności Intelektualnej przez Zamawiającego w przypadku zgodnej 
 z Umową eksploatacji, modernizacji, konserwacji, remontu Obiektu, Wykonawca na własny koszt 
zapewni Zamawiającemu możliwość wykonywania takich praw. 

13. Wykonawca zapewni, na własny koszt, obronę Zamawiającego w postępowaniu spornym (sądowym 
lub arbitrażowym) lub administracyjnym wszczętym przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia 
Praw Własności Intelektualnej przysługujących osobom trzecim. Zamawiający udzieli Wykonawcy 
lub osobom przezeń wskazanym odpowiednich pełnomocnictw. Zamawiający będzie w pełni 
współdziałać z Wykonawcą w takiej obronie. Niezależnie od tego, czy Zamawiający będzie działał 
w postępowaniu sam, czy z udziałem Wykonawcy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie 
poniesione przez Zamawiającego koszty postępowań, w tym udokumentowane koszty pomocy 
prawnej w uzasadnionym wymiarze. Zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszego ustępu 
pozostają w mocy również po odstąpieniu od Umowy lub jej części. 

 § 13. Kary umowne 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) Za niedotrzymanie określonego w § 4 niniejszej umowy terminu zakończenia prac – w wysokości 
0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

b) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy 
– w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

2. Zamawiający przewiduje maksymalną wysokość kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu 
umownego wynoszącą 20% wartości zadania. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości szkody. 
 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo łączenia kar naliczonych z poszczególnych tytułów. 
 

4. Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki będą płacone w oparciu o wystawiony dokument 
obciążeniowy z terminem płatności 21 dni od daty jego otrzymania przez Stronę. Strony dopuszczają 
możliwość potrącenia kar umownych, odszkodowań jak i innych należności wynikających z umowy 
z bieżących należności drugiej Strony. 

§ 14. Zasady odpowiedzialności 

1. Strony ponoszą względem siebie odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy oraz za szkodę wyrządzoną w inny sposób na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym, z uwzględnieniem szczegółowych unormowań zawartych w umowie. W szczególności: 

a) Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód wynikłych w trakcie wykonywania 
umowy w związku z ruchem swojego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów kodeksu 
cywilnego, 

b) w czasie wykonywania umowy Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikłe  
z: zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. 

2. Wykonawca zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności przed wszelkimi roszczeniami osób 
trzecich z tytułu szkód i wydatków (wraz z kosztami prawnymi) lub innymi roszczeniami wynikającymi 
z realizacji umowy powstałymi w wyniku: 

a) straty lub uszkodzenia mienia; lub 

b) szkody na osobie; lub 

c) szkody w środowisku naturalnym; 

chyba, że Wykonawca udowodni, że takie roszczenia wynikają z przyczyn, za które Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę odpowiadającą wysokości 
poniesionej przez Zamawiającego szkody w przypadku, gdy szkoda ta zostanie wyrządzona przez 
pracownika Wykonawcy przy okazji lub w wyniku wykorzystania sposobności wykonywania swoich 
obowiązków pracowniczych, zarówno z winy nieumyślnej jak i umyślnej. 
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4. Jeżeli zostało wszczęte postępowanie lub wystąpiono z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu 
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający niezwłocznie zgłosi to 
Wykonawcy, który będzie miał prawo do udziału w postępowaniu dotyczącym danego roszczenia. 

 

§ 15. Ochrona danych osobowych 

1. Każda ze Stron oświadcza, że przekazane jej dane osobowe będzie przetwarzała wyłącznie w celu 
wykonania Umowy i zgodnie z przepisami: 

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), 

b) Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), 
a w przypadku, jeżeli w trakcie realizacji Umowy wystąpią okoliczności wymagające 
przetwarzania danych osobowych w zakresie wykraczającym poza ten cel, zobowiązują się do 
wzajemnego wyrażenia pisemnej zgody na przetwarzanie i zawarcie odrębnej Umowy w tym 
przedmiocie w terminie 14 dni licząc od daty przedłożenia Stronie pisemnego wniosku 
z uzasadnieniem i projektem Umowy.  

§ 16. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 
podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności. 
 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
i inne przepisy obowiązującego prawa. 
 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów, jest rzeczowo właściwy sąd wg siedziby 
Zamawiającego. 
 
 

4. Niniejsza umowa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron, wchodzi w życie po podpisaniu przez Strony. 

 

Załączniki: 

1. Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

2. Odpis z KRS Zamawiającego, 

3. Odpis z CEIDG Wykonawcy, 

4. Oferta Wykonawcy, 

5. Pełnomocnictwo, 

6. Polisa OC 

 

Jadwisin, dnia … r. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                         WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do Umowy – Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geovita S.A. z siedzibą w Jadwisinie (Administrator), ul. 

Ogrodowa 31, 05 – 140 Jadwisin gm. Serock. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail 

biurozarzadu@geovita.pl lub pisemnie na adres ul. Ogrodowa 31, 05 – 140 Jadwisin gm. Serock. Administrator 

wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej 

sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane 

wyłącznie w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy oraz  

w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną 

przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie 

danych osobowych 2016/679 – RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji z interesantami  

i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym 

na rzecz Administratora usługi związane z realizacją ww. celów, w tym przede wszystkim dostawcom systemów 

informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi niezbędne do obsługi Państwa sprawy. Pani/Pana dane 

będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy. Okres 

przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony 

przed takimi roszczeniami przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz 

żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo 

wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych narusza przepisy RODO. Przysługuje Pani/Panu także prawo sprzeciwu względem 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dane 

zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie. 


