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Kamieniec Ząbkowicki, 10 sierpnia 2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2021/4 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim zaprasza do złożenia oferty na 
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zadania pn. 

,,Remont hełmu wieży kościoła pw. św. Maternusa w Sosnowej na działce nr ew. 109”. 
wykonywanej w ramach projektu pn. „Wiara bez granic” 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem  
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
ul. Kolejowa 20 
57-230 Kamieniec Ząbkowicki 
NIP: 8871749751, REGON: 040077997 
Telefon: 74 817 31 30 
http://kzparafia.com.pl/ 
e-mail: kzparafia@wp.pl 
Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów z Wykonawcami: 

1. ks. mgr lic. Wojciech Jarosław Dąbrowski – Proboszcz Parafii 
2. Lidia Wiśniewska – menedżer projektu 

II. INFORMACJE O ZAMÓWIENIU: 

2.1. Informacja o współfinansowaniu: 

Projekt „Wiara bez granic” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, z Programu Interreg V-A  Republika  Czeska – 
Polska  2014-2020 "Przekraczamy  granice" (Fundusz Mikroprojektów), nr mikroprojektu 
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002732. 

2.2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Zamawiający nie jest zamawiającym publicznym w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo 
zamówień publicznych, a korzystając ze środków publicznych nie spełnia łącznie przesłanek z art. 6 tej ustawy. 

Ze względu na wartość przedmiotu zamówienia postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega zasadzie 
konkurencyjności, jednak ze względu na współfinansowanie projektu postępowanie prowadzone jest w sposób 
przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 
na zasadzie rozeznania rynku poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia w formie Zapytania 
ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego. 

2.3. Sposób upublicznienia Zapytania ofertowego: 

Strona internetowa Zamawiającego: http://kzparafia.com.pl/projekt.htm  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad całym procesem inwestycyjnym zadania pn. 
,,Remont hełmu wieży kościoła pw. św. Maternusa w Sosnowej na działce nr ew. 109”. Obiekt objęty 
zakresem prac jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/1949/954/Wł. 
Zakres prac uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu, delegatura 
w Wałbrzychu. 

3.2. Roboty budowlane podlegające nadzorowi swoim zakresem obejmują w szczególności: 

➢ roboty rozbiórkowe pokrycia dachu z łupka kamiennego, 
➢ roboty rozbiórkowe deskowania, 
➢ roboty związane z wykonaniem wzmocnień elementów drewnianych oraz wykonanie stężeń 

pomiędzy elementami drewnianymi, 

http://kzparafia.com.pl/
http://kzparafia.com.pl/projekt.htm
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➢ wymiana drewnianych krążyn, 
➢ roboty impregnacyjne środkami grzybo- i owadobójczymi oraz impregnacja środkiem 

ogniochronnym do granicy NRO, 
➢ montaż deskowania, membrany dachowej oraz łupka kamiennego, 
➢ renowacja gałki, kuli, iglicy oraz wykonanie krzyża, 
➢ naprawa pękniętej korony muru wieży, 
➢ montaż obróbek blacharskich, 
➢ uzupełnienie dachówek ceramicznych na gzymsach. 

3.3. Szczegółowy zakres robót budowlanych: 

Szczegółowy zakres robót budowlanych związanych z realizacją zadania wynika z dokumentacji projektowej: 
Projekt budowlany pn. „Remont hełmu wieży kościoła pw. św. Maternusa w Sosnowej”, sporządzony przez mgr. 
inż. Marka Szczurka (konstrukcja) oraz mgr inż. arch. Agatę Zygmunt-Sidor (architektura) w październiku 2020 
roku. Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie Zamawiającego http://kzparafia.com.pl/projekt.htm 
gdzie stanowi załącznik do Zapytania ofertowego nr 1/2021 dotyczącego zamówienia na roboty budowlane 
dotyczące przedmiotowego zadania dla projektu „Wiara bez granic”. 

3.4. Projekt budowlany został zatwierdzony decyzjami:  

➢ Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu 
- Decyzja nr 1544/2020 z dnia 7.12.2020 roku, 

➢ Starosty Ząbkowickiego - Decyzja nr 20/2021 z 20.01.2021 roku. 

Decyzje są ostateczne. Realizacja zamówienia musi być zgodna z uzyskanymi, ww. pozwoleniami 
konserwatorskimi i budowlanymi. 

3.5. Zadania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 

Do zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy przestrzeganie podstawowych obowiązków i uprawnień 
inspektora oraz przepisów formalno-prawnych podstawy jego działalności, które określają  zapisy Ustawy z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w szczególności art. 17 i 18 oraz art. 25 i 26 tej Ustawy. Do zadań Inspektora 
należeć będzie  w szczególności: 

3.5.1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli nad zgodnością 
realizacji projektu z pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej; 

3.5.2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i nie 
dopuszczonych obrotu i do stosowania w budownictwie; 

3.5.3. kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc 
po zakończeniu robót, polecanie wykonawcy przeprowadzenia  dodatkowych badań materiałów 
budzących  wątpliwości co do ich jakości; 

3.5.4. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 

3.5.5. wydawanie kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy 
dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

3.5.6. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych, 
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność 
z projektem lub pozwoleniem na budowę; 

3.5.7. informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które 
mogłyby mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji; 

3.5.8. udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót; 

http://kzparafia.com.pl/projekt.htm
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3.5.9. pełnienia obowiązków Inspektora w ścisłej współpracy ze Zamawiającym; 

3.5.10. nadzorowanie budowy w trakcie realizacji w takich odstępach czasu, aby była zapewniona 
skuteczność nadzoru, nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach, gdzie 
częstotliwość można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy 
lub Zamawiającego. Wizyty te będą dokumentowane wpisami w dzienniku budowy; 

3.5.11. wskazany wymiar czasowy należy traktować, jako minimalny, a to oznacza, że wszelkie czynności 
wymagające obecności Inspektora - Wykonawcy poza wskazanym limitem nie zwalniają 
Wykonawcy z obecności potwierdzonej wpisem do dziennika budowy; 

3.5.12. zapewnienie przez okres realizacji i rozliczenia robót pełnej dyspozycyjności Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, zwłaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub wystąpienia uchybień 
w realizowanych robotach i innych sprawach budowy; w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby 
udziału Wykonawcy w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót 
budowlanych na terenie budowy i/lub w konsultacjach z Zamawiającym, czas reakcji nie może być 
dłuższy niż 4 godziny od odbioru przez Wykonawcę - Inspektora informacji przekazanej przez 
Zamawiającego telefonicznie lub mailowo; 

3.5.13. posługiwanie się wyłącznie dokumentacją projektową dostarczaną przez Zamawiającego oraz 
zobowiązanie się do zapewnienia, aby wykonawca robót budowlanych posługiwał się tożsamą 
dokumentacją; 

3.5.14. kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego przez przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad BHP oraz 
aktualnych przepisów dotyczących gospodarki odpadami. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:  

Posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia. 

Warunek zostanie spełniony poprzez posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń (lub równoważnymi wystawionymi na podstawie obowiązujących przepisów) oraz 
spełniającej wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych 
przy zabytkach nieruchomych wpisanych ro rejestru) potwierdzone zgodnie z art. 37g ww. ustawy. Warunek 
wymagany decyzjami, o których mowa w punkcie III.3.4. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentów 
potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych i konserwatorskich wraz z ważnym zaświadczeniem 
o przynależności do właściwej terytorialnie okręgowej izby inżynierów budownictwa.  

V. KRYTERIA OCENY OFERT  

Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:  

Kryterium stanowi cena całkowita oferty brutto: 100 %  

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę całkowitą brutto. 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

6.1. Termin złożenia ofert:  

Termin złożenia ofert upływa 31 sierpnia 2021 roku, o godz. 1500. 
Decyduje data wpływu oferty.  

6.2. Sposób przygotowania i złożenia oferty: 

6.2.1. Ofertę można złożyć: 

6.2.1.1. w formie pisemnej (papierowej) dostarczyć osobiście lub kurierem, do siedziby Zamawiającego przy 
ul. Kolejowej 20, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki. Parafia czynna od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 900 do 1730, oraz w dniach otwarcia kancelarii parafialnej, w czwartki od 1830 do 1900 
i w soboty od 1100 do 1200; 
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6.2.1.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kzparafia@wp.pl. 

6.2.2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 1 do niniejszego Zapytania. Do oferty należy dołączyć skany (dotyczy wersji elektronicznej) lub 
potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów (dotyczy wersji papierowej) 
Wykonawcy stanowiące dowody na spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych 
w punkcie IV.  

6.2.3. Oferta powinna być sporządzona czytelnie, w języku polskim i podpisana przez osoby upoważnione 
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 
rejestrze  

6.2.4. Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów uwzględniające wymagania i informacje 
Zamawiającego zamieszczone w Zapytaniu ofertowym. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie 
okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia 
oraz uwzględniać wszystko to, co okaże się niezbędne do zrealizowania przedmiotu zapytania 
ofertowego. Cena obliczona w ten sposób będzie miała charakter ryczałtowy. Cena musi zostać 
wskazana w walucie polskiej (PLN) i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. W takiej walucie 
będą prowadzone rozliczenia. 

6.2.5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty. 

6.2.6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 
lub wycofać ofertę.  

6.2.7. Każdy z Wykonawców może złożyć w ramach niniejszego postępowania tylko jedną ofertę. 

6.3. Otwarcie ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi 31 sierpnia 2021 roku o godz. 1600 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający udzieli 
zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, tzn. zawierająca najniższą cenę 
całkowitą brutto. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego, na 
której zostało opublikowane Zapytanie ofertowe. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie 
poinformowany również drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w ofercie. 

VII. UMOWA  

Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wybranym 
Wykonawcą. Istotne postanowienia umowy określone są w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania – Projekt 
umowy. Podpisanie umowy planowane jest równocześnie z podpisaniem umowy na roboty budowlane, 
przewidywany termin – wrzesień 2021 rok.  

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

8.1. Ustala się następujące terminy realizacji zamówienia:  

8.1.1. rozpoczęcie: niezwłocznie po podpisaniu umowy, 

8.1.2. zakończenie: po rozliczeniu inwestycji przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy po 
zakończeniu realizacji robót budowlanych, potwierdzonym zatwierdzonym przez wszystkich 
uczestników procesu inwestycyjnego (Zamawiający/inwestor, wykonawca robót budowlanych, 
inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robót, przedstawiciel DWKZ) protokołem odbioru 
końcowego robót – bez zastrzeżeń. Przewidywany czas realizacji umowy z inspektorem – do 
31 grudnia 2021 roku. 

IX. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą jedynie Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 
a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

➢ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
➢ posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 

mailto:kzparafia@wp.pl
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➢ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
➢ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

X. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

10.1.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych i zamówień 
uzupełniających, 

10.2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, 

10.3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie pocztą elektroniczną. Adres 
poczta e-mail Zamawiającego do kontaktu: kzparafia@wp.pl, 

10.4.  Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lub odwołania postępowania bez podania przyczyny. 
Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o dokonanej 
zmianie lub odwołaniu Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na których publikował ogłoszenie, 

10.5.  Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowanie bez wyboru oferty w przypadku, jeżeli: 

10.5.1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna nie spełni warunków postępowania, 
10.5.2. cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia,  
10.5.3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa. 

10.6.  Zamawiający odrzuci oferty, gdy: 
10.6.1. zostaną złożone po wyznaczonym terminie składania ofert, 
10.6.2. treść oferty nie będzie odpowiadała wymogom formalnym lub treści zapytania ofertowego,  
10.6.3. złożone przez podmiot, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

10.7.   Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i koszt. Nie przysługują im żadne roszczenia 
z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 

10.8. Zamawiający nie dopuszcza korzystania z podwykonawców.  

XI. Klauzula informacyjna RODO – OHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

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”, Zamawiający informuje, że:  

11.1.  administratorem danych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym 
postepowaniu jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim z siedzibą w 
Kamieńcu Ząbkowickim, przy u. Kolejowej 20, reprezentowana przez ks. mgr. lic. Wojciecha Jarosława 
Dąbrowskiego, email: kzparafia@wp.pl; 

11.2.  dane osobowe wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, 
o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu  Spójności  na  lata  2014-2020. 
(zapytanie ofertowe), w celu wyboru Wykonawcy, przygotowania i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, 
dokonania rozliczeń oraz w celu archiwizacji na potrzeby dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez 
Zamawiającego lub przeciwko niemu; 

11.3.  odbiorcami danych osobowych Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy Umowy o dofinansowanie projektu „Wiara bez granic” 
i aktualnie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020; 

11.4.  dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; 

11.5.  dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji Projektu oraz w okresie trwałości 
Projektu,  zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu „Wiara bez granic”; 

11.6.  obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących służy realizacji 
procesu wyłonienia wykonawcy na wskazane zadanie w związku z realizacją projektu pn. „Wiara bez granic” i jest 

mailto:kzparafia@wp.pl
mailto:kzparafia@wp.pl
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/2021/4 
Formularz ofertowy 

 
.........................……………………………..….. dnia .………........... 2021 r. 

               (miejscowość i data)  
 
....................................................................................... 
(pieczęć firmowa oferenta) 

 

Składający ofertę: 

............................................................................... 

(nazwa wykonawcy) 

............................................................................... 
(adres) 

............................................................................... 
(adres) 

............................................................................... 

(NIP) 

............................................................................... 

(tel. kontaktowy) 

............................................................................... 

(adres e-mail) 

Zamawiający: 

Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Wniebowzięcia NMP  
w Kamieńcu Ząbkowickim 
ul. Kolejowa 20 
57-230 Kamieniec Ząbkowicki 
NIP: 8871749751, REGON: 040077997 
Telefon: 74 817 31 30 
http://kzparafia.com.pl/ 
e-mail: kzparafia@wp.pl 
 

 

OFERTA 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 2/2021/4 upublicznione na stronie internetowej 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego na zasadzie rozeznania 
na zadanie pn.:  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zadania pn. ,,Remont hełmu 
wieży kościoła pw. św. Maternusa w Sosnowej na działce nr ew. 109” w ramach projektu pn. „Wiara 
bez granic”, składam ofertę na  wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w 
ww. zapytaniu. 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowią cenę brutto w PLN:  

Cena brutto:  …………………………………..................................……………………………..……….................……………  

(słownie: ..................................................................................................................................................) 

Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami, w tym również 
z projektem budowlanym dotyczącym robót budowlanych, które będą podlegać nadzorowi i nie 
wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. Oferowana 
cena została skalkulowana po szczegółowym zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym, z dokumentacją 
techniczną związaną z przedmiotem zamówienia i po uzyskaniu wszelkich informacji niezbędnych do 
przygotowania niniejszej oferty. Oświadczam, że podana przez nas cena obejmuje wszystkie koszty 
niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z zakresów i warunków określonych w Zapytaniu 
ofertowym, w tym w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, jak i wszelkie inne opłaty, składki i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu 
zamówienia oraz inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością. Cena 
obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne dla 
zrealizowania przedmiotu umowy. 
 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie IV. Zapytania ofertowego 
nr 2/2021/4: 
1.1. Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

(lub równoważne wystawionymi na podstawie obowiązujących przepisów) oraz spełniam 

http://kzparafia.com.pl/
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wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (przez co najmniej 18 miesięcy brałem udział w robotach budowlanych 
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych ro rejestru) potwierdzone zgodnie 
z art. 37g ww. ustawy. Warunek wymagany decyzjami, o których mowa w punkcie III.3.4. Do 
oferty należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień 
budowlanych i konserwatorskich wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do 
właściwej terytorialnie okręgowej izby inżynierów budownictwa:  

Imię i nazwisko ....................................................................................................................... 

Uprawnienia budowlane nr ................................................. z dnia ........................................ 

Przynależność do właściwej terytorialnie PIIB ........................................................................ 
2. Przedstawione w zapytaniu ofertowym warunki zostały przeze mnie zaakceptowane, 

w szczególności: 
2.1. Oświadczam, że zapoznałem się z Projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania 

ofertowego i go akceptuję. 
2.2. W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w zaproponowanej 

treści, na zasadach i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenie 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)  wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

4. Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
(Beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
(Beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) czynności 
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające 
w  szczególności na: 
4.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
4.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; 
4.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

5. Do niniejszej oferty dołączam kserokopie/skany dokumentów poświadczających spełnienie przeze 
mnie warunków udziału w postępowaniu. 

6. Świadomy odpowiedzialności oświadczam, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty i złożone 
oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert. 
 
Załączniki: 

1. ................................................................. 

2. ................................................................. 

3. ................................................................. 

4. ................................................................. 

. 
................................................................................................... 

podpis oferenta/osoby upoważnionej do reprezentowania 
Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2/2021/4 
Projekt umowy 

 
UMOWA NR ……./2021 

Zawarta w dniu ………… 2021 roku w Kamieńcu Ząbkowickim pomiędzy: 

Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Kolejowa 20, 
57-230 Kamieniec Ząbkowicki, NIP 8871749751, zwaną w dalszej części niniejszej Umowy 
"Zamawiającym",  

reprezentowaną przez Wojciecha Jarosława Dąbrowskiego – Proboszcza Parafii, 
a 
…………………………………………. zwanym w treści Umowy "Wykonawcą" reprezentowanym przez 
………………………………., 
„Zamawiający” i „Wykonawca” zwani będą również w dalszej części niniejszej Umowy pojedynczo 
"Stroną", razem zaś "Stronami". 
Strony zawierają umowę, zwaną w dalszej części Umową, następującej treści: 
 

PREAMBUŁA 

Umowa jest zawarta zgodnie wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego 
w formie rozeznania rynku (Zapytanie ofertowe upublicznione na stronie Zamawiającego) na zadanie 
pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zadania pn. ,,Remont hełmu wieży 
kościoła pw. św. Maternusa w Sosnowej na działce nr ew. 109”. Umowa jest realizowana w ramach 
projektu pn. „Wiara bez granic” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa, z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 
"Przekraczamy granice" (Fundusz Mikroprojektów) za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, 
nr mikroprojektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002732. 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło polegające na Pełnieniu 
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zadania pn. ,,Remont hełmu wieży kościoła pw. św. 
Maternusa w Sosnowej na działce nr ew. 109”.  

2. Szczegółowy zakres robót budowlanych, objętych nadzorem inwestorskim, realizowanych 
w ramach zadania wynika z wynika z dokumentacji projektowej: Projekt budowlany pn. „Remont 
hełmu wieży kościoła pw. św. Maternusa w Sosnowej”, sporządzony przez mgr. inż. Marka 
Szczurka (konstrukcja) oraz mgr inż. arch. Agatę Zygmunt-Sidor (architektura) w październiku 
2020 roku i obejmuje w szczególności: 

1) roboty rozbiórkowe pokrycia dachu z łupka kamiennego, 
2) roboty rozbiórkowe deskowania, 
3) roboty związane z wykonaniem wzmocnień elementów drewnianych oraz wykonanie stężeń 

pomiędzy elementami drewnianymi, 
4) wymiana drewnianych krążyn, 
5) roboty impregnacyjne środkami grzybo- i owadobójczymi oraz impregnacja środkiem 

ogniochronnym do granicy NRO, 
6) montaż deskowania, membrany dachowej oraz łupka kamiennego, 
7) renowacja gałki, kuli, iglicy oraz wykonanie krzyża, 
8) naprawa pękniętej korony muru wieży, 
9) montaż obróbek blacharskich, 
10) uzupełnienie dachówek ceramicznych na gzymsach. 
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3. Wykonawca oświadcza, iż Pan ……………………………………………. posiada niezbędną wiedzę, 
doświadczenie i uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń (lub równoważne wystawione na podstawie obowiązujących przepisów) oraz spełnia 
wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, do sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad 
robotami budowlanymi związanymi z przedmiotem niniejszej umowy. Uprawnienia nr ewid. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Przedmiot umowy obejmuje pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad całym 
procesem inwestycyjnym związanym z wykonaniem robót budowlanych wynikających 
z dokumentacji projektowej, zapisów zapytania ofertowego, oferty Wykonawcy,  niniejszej 
umowy, umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz wszystkie czynności wynikające z Ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przede wszystkim z art. 17 i 18 oraz art. 25 i 26 tej 
Ustawy i rozporządzeń wydanych na podstawie tej Ustawy oraz obowiązującymi normami, 
a w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli nad zgodnością 
realizacji projektu z pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych 
wadliwych i nie dopuszczonych obrotu i do stosowania w budownictwie; 

3) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania 
miejsc po zakończeniu robót, polecanie wykonawcy przeprowadzenia  dodatkowych badań 
materiałów budzących  wątpliwości co do ich jakości; 

4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 
5) wydawanie kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy 

dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz 
dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

6) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych, 
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 

7) informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, 
które mogłyby mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji; 

8) udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót; 
9) pełnienia obowiązków Inspektora w ścisłej współpracy ze Zamawiającym; 
10) nadzorowanie budowy w trakcie realizacji w takich odstępach czasu, aby była zapewniona 

skuteczność nadzoru, nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach, 
gdzie częstotliwość można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie 
kierownika budowy lub Zamawiającego. Wizyty te będą dokumentowane wpisami 
w dzienniku budowy; 

11) wskazany wymiar czasowy należy traktować, jako minimalny, a to oznacza, że wszelkie 
czynności wymagające obecności Inspektora - Wykonawcy poza wskazanym limitem nie 
zwalniają Wykonawcy z obecności potwierdzonej wpisem do dziennika budowy; 

12) zapewnienie przez okres realizacji i rozliczenia robót pełnej dyspozycyjności Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, zwłaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub wystąpienia 
uchybień w realizowanych robotach i innych sprawach budowy; w przypadku wystąpienia 
nagłej potrzeby udziału Wykonawcy w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego 
lub wykonawcę robót budowlanych na terenie budowy i/lub w konsultacjach 
z Zamawiającym, czas reakcji nie może być dłuższy niż 4 godziny od odbioru przez 
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Wykonawcę - Inspektora informacji przekazanej przez Zamawiającego telefonicznie lub 
mailowo; 

13) posługiwanie się wyłącznie dokumentacją projektową dostarczaną przez Zamawiającego 
oraz zobowiązanie się do zapewnienia, aby wykonawca robót budowlanych posługiwał się 
tożsamą dokumentacją; 

14) kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego przez przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych 
zasad BHP oraz aktualnych przepisów dotyczących gospodarki odpadami. 

5. Dokumentację projektową stanowią:  
1) Projekt budowlany opracowany przez MS INVEST Marek Szczurek w październiku 2020 roku, 
2) Decyzja Starosty Ząbkowickiego nr 20/2021 z 20 stycznia 2021 roku, 
3) Decyzja DWKZ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu nr 1544/2020 z 7 grudnia 2020 roku. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentację 
projektową, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących 
przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. 

7. Zamawiający informuje, że budynek kościoła filialnego pw. św. Maternusa w Sosnowej, 
gm. Kamieniec Ząbkowicki, jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków pod nr. A/1949/954/Wł 
decyzją z dnia 21.09.1983 roku. 

 
§ 2 

TERMIN REALIZACJI 

1. Ustala się następujące terminy: 

1) Termin rozpoczęcia: z dniem podpisania Umowy, 
2) Termin zakończenia: po rozliczeniu inwestycji przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy 

po zakończeniu realizacji robót budowlanych, potwierdzonym zatwierdzonym przez 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego (Zamawiający/inwestor, wykonawca robót 
budowlanych, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robót, przedstawiciel DWKZ) 
protokołem odbioru końcowego robót – bez zastrzeżeń. Przewidywany czas realizacji 
umowy z inspektorem – do 31 grudnia 2021 roku.   

 
§ 3 

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 

1. Za pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowiącego przedmiot niniejszej 
Umowy ustala się wynagrodzenie brutto, zgodne ze złożoną ofertą, w kwocie: 
brutto:    ....................... zł (słownie: .......................................................................................) 
w tym netto: ...................................................................................................................... oraz 
podatek VAT 23 %  ................................................................................................................... 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega 
zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy. 

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury po zakończeniu robót i zatwierdzenie protokołu odbioru końcowego stwierdzającego 
prawidłowe wykonanie robót budowlanych, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze. 

4. Faktury za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiane będą przez Wykonawcę na 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury tak, aby wynikało z nich jednoznaczne 
powiązanie z realizowanym projektem, w szczególności poprzez podanie numeru i tytułu 
mikroprojektu oraz nazwy zadania stanowiącej przedmiot umowy . 
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6. Zapłata faktury przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę. 

7. Za nieterminowe płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
8. Za termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie termin obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
 

§ 4 
OBOWIĄZKI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania 
robót, wiedzą techniczną oraz zaleceniami nadzoru konserwatorskiego (inspektora 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), jak również z zapisami niniejszej 
Umowy. 

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zobowiązany jest do: 
1) sprawowania w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego nad całością robót 

budowlanych określonych w § 1 niniejszej umowy; 
2) wykonywania wszystkich obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikających z art. 

25; 26 i 27 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.); 
3) rozliczenia budowy z wykonawcą robót budowlanych; 
4) rozliczenia budowy z Zamawiającym; 
5) kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową; 
6) nadzorowania budowy w trakcie realizacji w takich odstępach czasu, aby była zapewniona 

skuteczność nadzoru oraz dokumentowania wizyt wpisami w dzienniku budowy. 
7) odbioru robót zanikających zgłoszonych do odbioru wpisem w dzienniku budowy; 
8) uczestniczenia w naradach zwołanych przez Zamawiającego lub na prośbę wykonawcy robót 

budowlanych lub przedstawiciela DWKZ Delegatura Wałbrzych. 
3. Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach 

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 
robót. 

4. Wykonawca zobowiązuje się czynnie brać udział w odbiorach. 
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść dokonanych wpisów do  dokumentacji, 

zawartych w niej stwierdzeń i wniosków, jak również wady które mogą się ujawnić po 
zakończeniu robót budowlanych zatwierdzonych i odebranych, jako prawidłowe przez 
Wykonawcę. Tym samym Zamawiający uprawiony jest do żądania od Wykonawcy odszkodowania 
za wszelkie poniesione szkody będące bezpośrednim albo pośrednim rezultatem błędów 
zawartych w dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę i dokonania odbioru wadliwie 
wykonanych robót budowlanych. 

6. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej 
osobie. Wymagana zgoda Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 5 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają następujące kwoty kar umownych: 
1) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający 

ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20 % całkowitego 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

2) za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Wykonawca 
ma prawo żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości 20 % całkowitego 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
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3) za zwłokę w wykonaniu umowy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,20 % całkowitego 
wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień zwłoki. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego nie pokrywa poniesionej szkody, to 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych 
przepisami Kodeksu cywilnego. 

 
§ 6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający, niezależnie od przyczyn określonych w kodeksie cywilnym, może odstąpić od 
Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli: 
1) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub pisemnymi zastrzeżeniami 

Zamawiającego albo przerywa roboty ze swojej winy na okres dłuższy niż 14 dni, 
2) została ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy. 

2. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia, 
których zakres zostanie określony w protokole. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z podaniem jego uzasadnienia 
pod rygorem nieważności tej czynności. 

 
§ 7 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i posługiwanie się jego danymi przekazanymi 
Zamawiającemu w ramach zawarcia i wykonania niniejszej Umowy lub dostępnymi publicznie, dla 
potrzeb informowania, a także dla potrzeb wywiązania się Zamawiającego z zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy, z umowy o dofinansowanie projektu oraz przepisów prawa, jak 
również na przetwarzanie i posługiwanie się jego danymi przez Zamawiającego, tj. Parafię 
Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim. Dotyczy to również 
informacji o zawarciu i wykonywaniu niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 
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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych 
osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych ewentualnie wskazanych 
przez ten podmiot, jako osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy. 

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Zamawiającego na 
podstawie RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora 
danych osobowych związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz umowy o dofinansowanie 
projektu oraz przepisów prawa w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, ew. zajmowane 
stanowisko, numer służbowego telefonu, służbowy adres email. 

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile 
nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy. 

5. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 2 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani 
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez okres trwałości 
realizowanego, w ramach dofinansowania projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, 
wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki 
archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp. 
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7. Osobom, o których mowa w ust. 2, przysługuje prawo do żądania od administratora danych 
dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Osobom, o których mowa w ust. 2, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2, jest wymagane do zawarcia niniejszej 
Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkować będzie niemożnością zawarcia 
i realizacji Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować 
(według wyboru Wykonawcy) rozwiązaniem niniejszej Umowy z winy Wykonawcy. Wniesienie 
przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem 
Wykonawcy niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. 

10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, Zamawiający nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

11. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej Umowy, 
o których mowa w ust. 2, o treści niniejszego paragrafu. 

 
§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd dla 
siedziby Zamawiającego z tym, że Strony dopuszczają możliwość poddania sporów powstałych 
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, co wymaga 
pisemnej zgody obu Stron. 

2. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wykonawca może przenieść prawa wynikające z Umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę 

wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa. 
5. Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje 

Zamawiający, a 1 egz. Wykonawca. 
6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

1) Projekt budowlany, 
2) Zapytanie ofertowe, 
3) oferta Wykonawcy, 
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