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 Załącznik nr 2  
do zapytania ofertowego  

 
WZÓR UMOWY  

 
nr DT-1-NS/3-2019 

zawarta w dniu ……………… roku pomiędzy: 

 

Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. z 
siedzibą w: 34-700 Rabka-Zdrój, ul Dietla 5, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy dla Krakowa -

Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 
28.808.000,00 zł w całości opłacony, 

numer KRS 0000444064, REGON 000297951, NIP 7352856672 
reprezentowanym przez: 

 
……………………, zwanym dalej Zamawiającym, 

a 
…………………………………………………….z siedzibą ………………………….wpisaną w: 

• CEiDG,  
• Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym 

w ……………………. pod nr KRS……………………………….. 
NIP ………………………, Regon ………………* 

* niepotrzebne skreślić 
reprezentowaną przez:………………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą. 
* - niepotrzebne skreślić 

 

W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie, powyżej zostaną 
wpisane dane wszystkich tych wykonawców oraz dane ich pełnomocnika do zawarcia umowy, a powyższe zapisy 

zostaną uzupełnione o następujące: 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, którym udzielono niniejszego 
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy – o ile przewidziano wniesienie zabezpieczenia  

2. Pełnomocnik Konsorcjum oświadcza, że posiada ważne pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu 
wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę.  
 

§ 1 
1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

przedmiotu umowy, będącego zamówieniem, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się przedmiotowej ustawy, z uwagi na to, 
że jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. 

2. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w 
branży konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej nad realizacją zadania: „Kompleksowy rozwój 
infrastruktury uzdrowiskowej ŚCRU, w tym rewitalizacja parku zdrojowego wraz z budową tężni 



 

 

 
 

2 

solankowej” realizowanym w ramach poddziałania 6.3.2. wsparcie miejscowości uzdrowiskowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego określa załącznik nr 
1.1 stanowiący integralną część umowy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy, 
a w szczególności ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. 

4. Komplet załączników stanowiących charakterystykę przedmiotu zamówienia oraz podstawę 
wyliczenia ceny ofertowej dołączono w ramach załączników do niniejszej umowy. Opis przedmiotu 
zamówienia zawarto w załączniku nr 1.1, natomiast formularz oferty z zaoferowaną ceną stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 2  
OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę i potencjał w zakresie wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że zajmuje się czynnościami wchodzącymi w zakres niniejszej umowy w 
ramach zawodowego charakteru jego działalności. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie zadań przewidzianych niniejszą umową oraz 
przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie. 

4. Wykonawca oświadcza, że otrzymał wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania 
oferty i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zachować należytą staranność przy wykonywaniu przedmiotu umowy, 
w szczególności podejmować stosowne działania w sposób umożliwiający realizację zadania w 
terminach wynikających z umowy o dofinansowanie. 

6. Wykonawca oświadcza, że nadzór prowadzić będą jedynie osoby posiadające odpowiednie 
przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych.  

7. Zamawiający może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Wykonawcy o zmianę którejkolwiek z osób 
przydzielonych do realizacji zadania, jeżeli osoby te nie wywiązują się ze swoich obowiązków 
wynikających z postanowień niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że osoby te pozostają w 
dyspozycji Wykonawcy od momentu podpisania niniejszej umowy.  

 
UBEZPIECZENIE 
8. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji umowy posiadać ważne i opłacone 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 
Wykonawcy wiadomym jest fakt nadzorowania prac finansowanych ze środków w ramach   
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. które 
mogą być przez Zamawiającego utracone w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy. Wartość 
kosztów całkowitych projektu na etapie aplikacyjnym oszacowano na kwotę 2 919 086,34 PLN 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy za swoje działania 

i zaniechania oraz działania i zaniechania wszystkich swoich pracowników, jak również osób 
pracujących na jego rzecz, w tym za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy, 
wobec Zamawiającego oraz osób trzecich. 

10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców, jak 
za własne działania i zaniechania.  
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§ 3  
PERSONEL I KONTAKTY Z ZAMAWIAJĄCYM 

1. Z uwagi na charakter czynności wykonywanych w ramach zamówienia, które nie noszą znamion 
stosunku pracy zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy Zamawiający nie 
wymaga, aby czynności w zakresie realizacji zamówienia wykonywały wyłącznie osoby zatrudnione 
na umowę o pracę. 

2. Przedstawicielami Wykonawcy uprawnionymi do jego reprezentowania w związku z realizacją 
niniejszej umowy, w tym do kontaktów z Zamawiającym oraz dokonywania i podpisywania 
protokołów częściowych odbiorów prac są: …………………………..………………………………... 

3. We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem usługi kontaktować się będzie bezpośrednio 
i wyłącznie z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego, którym wyznaczonym jest: Marek 
Kroker – Kierownik Działu Technicznego, tel. (+48 18) 26 76 300, e-mail: techniczny@scru.pl. 

 
§ 4 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Zamawiający, w dniu podpisania umowy, przekaże Wykonawcy kserokopię niżej wymienionych 

dokumentów: 
a) Kompletną dokumentacje techniczną z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami; 
b) Umowę o dofinansowanie projektu „Kompleksowy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej ŚCRU, w 
tym rewitalizacja parku zdrojowego wraz z budową tężni solankowej realizowanym w ramach 
poddziałania 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.”; 
c) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) wraz z 
załącznikami. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do: 
1) udostępnienie Wykonawcy posiadanych materiałów, które mogą być pomocne przy wykonywaniu 

przedmiotu umowy, 
2) współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, 
3) udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienia, 
4) zapłaty umówionego wynagrodzenia na warunkach określonych umową. 

 
§ 5 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania  do 30.04.2021 roku o ile nie zajdą istotne okoliczności, 
które sprawią, iż Zamawiający z przyczyn od siebie niezależnych podpisze aneks zmieniający termin 
zakończenia projektu z IZ RPO WM. 

§ 6 
Podwykonawcy 

1. Inspektor Nadzoru może zlecić podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część/zakres zamówienia. 
2. W trakcie realizacji umowy Inspektor Nadzoru może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować 

z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie. 
3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Inspektor 

Nadzoru powoływał się w treści oferty, Inspektor Nadzoru jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Inspektor Nadzoru samodzielnie spełnia 
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je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym 
celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty. 

4. Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Inspektor Nadzoru 
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Inspektor Nadzoru będzie 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub 
zaniechanie. W szczególności Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiającego oraz osób trzecich 
pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie oraz podwykonawcę przy wykonywaniu 
powierzonej mu czynności, w szczególności zgodnie art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego. 

5. W przypadku powierzenia przez Inspektor Nadzoru realizacji części/zakresu przedmiotu umowy 
podwykonawcy, Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecenie całości ani części zakresu przedmiotu umowy przez 
podwykonawcę dalszemu podwykonawcy. 

 
§ 7 

Konsorcjum 
1. Podmioty realizujące w ramach konsorcjum wspólnie Umowę jako Inspektor Nadzoru 

są solidarnie odpowiedzialne za jej należyte wykonanie. 
2. W przypadku podmiotów realizujących wspólnie Umowę, ustanowiony Lider będzie upoważniony do 

zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich podmiotów realizujących wspólnie Umowę, w tym także 
do zmian Umowy. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od 
Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich podmiotów realizujących 
wspólnie Umowę. 

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 jest .................................. . 
4. Postanowienia Umowy dotyczące Inspektora Nadzoru stosuje się odpowiednio do podmiotów 

realizujących wspólnie Umowę. 
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez któregokolwiek z członków konsorcjum realizujących 

wspólnie Umowę, jego upadłości, likwidacji lub innych przyczyn uniemożliwiających mu realizację 
Umowy przez okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, pozostałe podmioty realizujące wspólnie 
Umowę złożą w terminie 7 dni od powzięcia informacji o takim fakcie, oświadczenie, iż wstępują w 
prawa i obowiązki umowne takiego członka konsorcjum. Pozostałe podmioty w terminie 7 dni od 
złożenia powyższego oświadczenia zmienią umowę, o której mowa w ust. 6.  Postanowienia ust. 5 
stosuje się odpowiednio: 
a) w przypadku braku oświadczenia, o którym mowa powyżej, Zamawiający ma prawo złożyć 

oświadczenie o odstąpieniu od realizacji Umowy wobec wszystkich pozostałych podmiotów 
realizujących wspólnie Umowę. W takim przypadku żaden z podmiotów realizujących wspólnie 
Umowę nie będzie uprawniony wobec Zamawiającego do odszkodowania z jakiegokolwiek 
tytułu, w tym z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.  

b) w przypadku braku oświadczenia, o którym mowa powyżej, z tytułu odstąpienia 
od Umowy przez którykolwiek z podmiotów realizujących wspólnie Umowę z przyczyn 
niezawinionych przez Zamawiającego lub z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn opisanych w niniejszym ust. 5, wszystkie podmioty realizujące wspólnie Umowę 
zapłacą solidarnie na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 
ryczałtowego (brutto). 



 

 

 
 

5 

c) Zamawiający ma również prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od realizacji Umowy wobec 
wszystkich pozostałych podmiotów realizujących wspólnie Umowę, jeżeli w wyniku zajścia 
okoliczności, o których mowa w ust. 5 pozostałe podmioty nie są w stanie przejąć obowiązków 
podmiotu, o którym mowa w ust. 5. W takim przypadku żaden z podmiotów realizujących 
wspólnie Umowę nie będzie uprawniony wobec Zamawiającego do odszkodowania z 
jakiegokolwiek tytułu, w tym z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. 

6. W terminie 15 dni od zawarcia Umowy, podmioty realizujące wspólnie Umowę przedłożą 
Zamawiającemu oryginał lub uwierzytelnioną kopię umowy określającej zakres obowiązków każdego 
z podmiotów przy realizacji Umowy względem siebie oraz wobec Zamawiającego i innych 
uczestników. Zamawiający zatwierdzi zasady opisane w umowie, o której mowa w zdaniu 
poprzednim, bądź zobowiąże podmioty realizujące wspólnie Umowę do wprowadzenia w takiej 
umowie odpowiednich zmian, pod rygorem odstąpienia od Umowy lub nałożenia na Inspektora 
Nadzoru kary umownej z tytułu nienależytego wykonania Umowy. 

 
§ 8 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Za wykonanie zleconego nadzoru inwestorskiego Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

ryczałtowe, odpowiednio w wysokości............ zł brutto (słownie: ........)  w tym .......... zł netto oraz 
podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki ……% w wysokości …………złotych. 

2. Wynagrodzenie to jest ostateczne, nie ulega zmianie i obejmuje wszystkie koszty prac objętych 
niniejszą umową. 

3. Wynagrodzenie obejmuje nadzór nad robotami podstawowymi ujętymi w umowie z wykonawcą robót 
oraz nad ewentualnymi zamówieniami dodatkowymi ujętymi w odrębnej umowie.  

4. Fakturowanie częściowe odbywać się będzie po podpisaniu protokołów częściowych odbiorów na 
zrealizowane etapy usługi tj. poszczególne wykonane etapy robót w oparciu o sporządzony 
harmonogram. 

5.  Termin płatności faktury VAT wynosi do 30 dni, licząc od dnia doręczenia właściwej (pod względem 
merytorycznym i formalnym) faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 

6. Płatność dokonana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy (lub lidera konsorcjum) 
wskazanego w fakturze VAT. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

7. Cenami obowiązującymi są ceny brutto, które nie mogą ulec zmianie, za wyjątkiem sytuacji wejścia w 
życie zmian powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów o podatku VAT w 
trakcie obowiązywania umowy. W takim przypadku obowiązująca pozostaje cena netto powiększona 
o należny podatek VAT. 

8. Wykonawca w razie zajścia okoliczności, o której mowa w ust. 7 jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu pisemnej informacji w zakresie uzasadniającym zmiany cen.  

9. W przypadku zmian po upływie 12 miesięcy realizacji umowy wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w 
życie przepisów, z których wynikają ww. zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie odpowiednim 
zmianom.  

10. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9 powyżej, 
Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmiany wysokości 



 

 

 
 

6 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia. Zmiana 
wynagrodzenia Wykonawcy następuje w formie aneksu do umowy. 

 
§ 9 

ZAKAZ CESJI 
1.  Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego: 

- jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym 
wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. 
odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich; 
- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim 
skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego; 
- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz umów o skutku subrogacji 
ustawowej lub umownej; 
- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia 
inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie 
indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  24 
grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością 
windykacyjną.  
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść umowy 
o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez Wykonawcę zakazu 
umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia woli. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje: 
- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego 

bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy; 
- umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie  w jakiejkolwiek formie na 

rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za po-
przedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem 
bezskuteczności.   

3.  Wykonawca zobowiązuje się na wszystkich wystawionych fakturach VAT umieszczać adnotację, iż 
wierzytelność udokumentowana fakturą VAT objęta jest zakazem cesji. 

4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 1 lub 2 Wykonawca zobowiązany będzie 
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % wartości wskazanej w § 1 
ust. 1 umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

 
§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE 
1.  Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% umownego wynagrodzenia 
łącznego brutto za każdy dzień opóźnienia; 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, karę 
umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia łącznego brutto; 
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c) za częściowe odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za zadanie, od którego 
realizacji odstąpiono, 

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy, karę 
umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia łącznego brutto; 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do: 
a) dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższa karę umowną, 
b) obciążenia Wykonawcy kwotą utraconego dofinansowania ze środków unijnych, w przypadku gdy 

do utraty tych środków dojdzie z winy Wykonawcy.  
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez dodatkowego uprzedzenia 

Wykonawcy, jeżeli: 
a) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

b) wykonawca nie przystąpi do wykonywania przedmiotu umowy; 
c) pomimo pisemnych/emailowych dwóch lub więcej zastrzeżeń ze strony Zamawiającego - 

Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób 
zaniedbuje zobowiązania umowne; 

d)  w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawców, przy pomocy których wykonuje przedmiot 
umowy wszczęto postępowanie likwidacyjne (odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o ww. okoliczności), 

e)  powstała konieczność, dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub dokonania bezpośrednich zapłat przez Zamawiającego 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% kwoty 
określonej w § 8 ust. 1 powyżej; odstąpienie od umowy z tego tytułu zostanie uznane za 
odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą 
pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy z 
ww. przyczyn winno nastąpić w terminie 1 miesiąca od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę 
odstąpienia od umowy. W takim przypadku: 

a) zapłata za wykonany przedmiot umowy zostanie wstrzymana do czasu jej wykonania przez 
innego Wykonawcę i zostanie uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym przedmiotu 
umowy wykonanym przez innego Wykonawcę,  
b) ustalenie wysokości zapłaty zostanie dokonane na podstawie protokołu opisującego stan 
zaawansowania realizacji przedmiotu umowy w dacie odstąpienia od umowy, nie dotyczy to 
odstąpienie z przyczyn opisanych w pkt.3.b) i pkt. 3.c) w tych przypadkach wynagrodzenie nie 
przysługuje. 

5. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania 
Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający ma 
prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 
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§ 11 
ZMIANY W UMOWIE 

1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia 
okoliczności. 

2. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:  
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmian zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których 
wynikają ww. zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie odpowiednim zmianom, 

c) zmiany korzystne dla Zamawiającego polegające na zmniejszeniu ceny. 
 

3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:   
a) zmiany dotyczącej zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż 

wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym z ofertą, zawartą umową  oraz zapisami 
wynikającymi z ustawy,     

b) zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje 
umowę przy pomocy podwykonawców, po spełnieniu przesłanek wynikających z zapytania 
ofertowego, umowy oraz ustawy. 

c) zmiany personelu Wykonawcy w zakresie inspektorów nadzoru za uprzednią zgodą 
Zamawiającego pod warunkiem spełnienia pierwotnych warunków ustalonych w zapytaniu 
ofertowym (np. osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia itp.),  

d) zmiany nazwy, adresu którejkolwiek ze stron umowy,  
e) zmiany warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna i niezbędna dla  

Zamawiającego,  
f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ 

na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy.  
4. W przypadku zmiany stawki VAT o której mowa w ust. 2a niniejszego paragrafu,  wartość 

wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie ulega wartość podatku VAT w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych za prace wykonane po wejściu w życie przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek o zmianę powinien zawierać 
uzasadnienie, wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.  
 

§ 12  
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
a) Zamawiający informuje, że:  

administratorem danych osobowych jest Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. 
dr Adama Szebesty Sp. z o. o. w Rabce – Zdroju; 
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- inspektorem ochrony danych osobowych w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym 
im. dr Adama Szebesty Sp. z o. o. w Rabce – Zdroju jest: adres e-mail, iod@scru.pl, telefon: 18 
26 76 300; 

- dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu wypełnienia obowiązków związanych z prowadzeniem niniejszego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 

- odbiorcami danych osobowych osoby, której dane dotyczą, będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
Ustawy; 

- dane osobowe osoby, której dane dotyczą, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 
Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym 
mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

- obowiązek podania przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych bezpośrednio jej 
dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; 

- w odniesieniu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą, decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

- dane udostępnione przez osobę, której dane dotyczą nie będą podlegały profilowaniu; 
- administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 
- zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

b)  osoba, której dane dotyczą, posiada: 
−   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 
−   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa 

do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.); 

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego); 
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−   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

c) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 
−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

§ 13 
Poufność 

1. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inspektora Nadzoru w związku z wykonywaniem 
Umowy, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, nie będą 
publikowane lub ujawniane przez Inspektora Nadzoru bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego, pod rygorem zapłaty odszkodowania. 

2. Naruszenie przez Inspektora nadzoru postanowień określonych w ust. 1 spowoduje nałożenie na 
niego kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 
paragrafie § 8 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. Zastrzeżona kara umowna nie 
stoi na przeszkodzie dalszemu dochodzeniu odszkodowania, którego wartość przekracza w/w karę. 
Nałożona kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego Inspektorowi Nadzoru. 

 
§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie spory wynikające z realizacji zapisów niniejszej umowy będą w pierwszej kolejności 

rozstrzygane na drodze polubownej. 
2. Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą ostatecznie rozstrzygane przez właściwy 

rzeczowo Sąd w Krakowie. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
4. Załączniki do niniejszej umowy oraz zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy, stanowią jej integralne 

części. 
 
Załączniki: 
1.1 Formularz oferty – wg załącznika nr 1 do oferty 
1.2 Opis przedmiotu zamówienia – zakres obowiązków inspektora nadzoru wg załącznika nr 1.1 do 

oferty. 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


