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U M O W A  NR …../RI/18 
na wykonanie dokumentacji projektowej 

 
zawarta w dniu…………………. 2018 r.  w  Gryfinie, pomiędzy Powiatem Gryfińskim z siedzibą w Gryfinie przy 
ul. Sprzymierzonych 4 reprezentowanym przez  Zarząd Powiatu w Gryfinie, NIP: 858-15-63-280, Regon: 
811683965, w imieniu którego działają: 
 

1. Wojciech Konarski – Starosta Gryfiński 
2. Jerzy Miler  -  Wicestarosta Gryfiński 

 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 
a   
………………………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”  o następującej treści: 
 
 

§ 1 
Strony oświadczają, że do niniejszej umowy, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) ww. ustawy nie stosuje się. 
 

§ 2 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową systemu 

alarmowego oraz monitoringu wizyjnego na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zaproszeniu ofertowym oraz ofertą Wykonawcy. 

2. Zakres prac projektowych i przyjęte rozwiązania Zamawiający uzgodni z Wykonawcą w terminie 3 dni po 
zawarciu umowy w formie protokołu uzgodnień. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie informacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.  
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami. 
2. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i 

obowiązków wynikających z umowy innemu wykonawcy dokumentacji. 
 

§ 4 
Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu 
zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych. 
 

§ 5 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 2 w terminie 14 dni od daty 
zawarcia umowy. 
 

§ 6 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej umowy 

wynosi w kwocie brutto : ……………… PLN (słownie: ……………………… złotych brutto) w tym podatek VAT 23 
% w wysokości ……………….. zł.  

2. Termin płatności ustala się na 21 dni licząc od daty wpływu do Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, 
potwierdzonego komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiającego. 

3. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie jest możliwe tylko za 
pisemną zgodą Zamawiającego.  

4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, Strony obowiązywać 
będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 

5. Jednostką realizującą umowę jest Powiat Gryfiński, NIP 858-15-63-280, na adres którego Wykonawca 
będzie wystawiał wszelkie dokumenty- w tym faktury, w następujący sposób: 
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a) Nabywca: Powiat Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino 
b) Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino. 

6. Zamawiający oświadcza, że czynnym płatnikiem VAT jest Powiat Gryfiński oraz upoważnia Wykonawcę 
do wystawiania faktury bez podpisu Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
…………………..………………………………………………………………………………………… 

 
§ 7 

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania umowy (14 dni) Zamawiającemu 
przysługuje prawo naliczenia kar umownych za opóźnienie w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy 
dzień opóźnienia.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 10% wartości umowy. Kara ta będzie 
naliczona niezależnie od kary za opóźnienie. 

3. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad przedmiotu umowy (termin na usuniecie wad 
przedmiotu umowy – 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego) Wykonawca zapłaci karę umowna 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. 

4. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy 
przekracza wysokość kar umownych poszkodowana strona może niezależnie od kar umownych może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Zapłacenie 
lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
przedmiotu umowy w pełnym zakresie. 

 
§ 8 

1. W przypadku, gdy w ramach realizacji niniejszej umowy powstaną utwory w rozumieniu ustawy o 
prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwany dalej także „utworem”), Zamawiający nabywa 
autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które powstaną w ramach realizacji niniejszej 
umowy oraz własność nośników, na których te utwory się znajdują, w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 6 ust. 1. 

2. Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania utworu Zamawiającemu.  
3. Przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w trakcie 

realizacji niniejszej umowy, obejmuje w szczególności:  
1) jedno- lub wielokrotne wykorzystanie przez Zamawiającego dla jego potrzeb dokumentacji w 

całości lub w części, jak również wszelkich opracowań dokumentacji, w tym udostępnianie 
zainteresowanym osobom i instytucjom lub wykorzystanie w postępowaniu przetargowym, bez 
konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy,  

2) prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji w 
całości lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, o których 
mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w 
tym:  

a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji – zwielokrotnianie dowolną techniką 
i utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. poprzez 
dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz 
urządzenia elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci 
komputerowej,  

b) udzielanie licencji na wykorzystanie,   
c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) – wprowadzenie 

do obrotu, użyczenie lub najem/dzierżawa oryginału lub nośników, darowizna,  
d) w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposób inny niż określony w lit. c – 

wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu 
(dokumentacji) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez 
siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu 
przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych;  
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3) zgodę Wykonawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących 
opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę, na zlecenie Zamawiającego, na 
wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt. 2 powyżej,  

4) prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi 
opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na 
zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt. 2 i 3 powyżej. 

 
§ 9 

1. Zamawiający i Wykonawca na potrzeby realizacji niniejszego przedmiotu umowy ustalają postanowienia 
w zakresie ochrony danych osobowych, które Zamawiający będzie przetwarzał w toku realizacji niniejszej 
umowy jak i po jej zakończeniu. 

2. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino 
3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: telefon: 91 40 45 000 wew. 215; e-mail: 

iod@gryfino.powiat.pl 
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonywania 

umowy na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej systemu alarmowego oraz monitoringu 
wizyjnego na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie”, 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3), dane osobowe mogą być udostępniane 
innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być: 
a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa, 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy, 

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO. 

8. Właściciel danych osobowych posiada: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych  jego dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego  danych osobowych; 
c) 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 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO 
9. Nie przysługuje właścicielowi danych osobowych:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 
§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 
Prawa budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego 

2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

3. Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sad właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§11 
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron. 
 

Zamawiający:                                                                                                                                   Wykonawca: 

mailto:iod@gryfino.powiat.pl

