
  Nr zamówienia IN.271.8.2019.I  Łubnice, dnia 10 lipiec 2019 r 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Łubnice zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Łubnic  e  

w ramach realizacji zadania pn.     „  Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej  
linii oświetlenia ulicznego”

Zakres zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  kompletnej  dokumentacji  projektowo  -
kosztorysowej  budowy  naziemnej  linii  oświetlenia  ulicznego  w  miejscowości  Łubnice
wzdłuż  drogi  krajowej  nr  79  oraz  wzdłuż  drogi  gminnej  nr  179/1 w  obrębie  działek
ewidencyjnych nr 198/27, 198/19, 198/23, 198/24, 181/2, 180/2, 182, 184, 186/1, 187/1 o
długości ok 600m wraz z lampami typu LED o mocy 70W w ilości 11 sztuk.

Zakres opracowania obejmuje:
a) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
b) wykonanie map do celów projektowych,  
c)  wykonanie  projektu  budowlanego  przez  projektanta  posiadającego  uprawnienia
w  specjalności instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych
i  elektroenergetycznych  bez  ograniczeń,  wraz  z  projektem  wykonawczym,

d) wykonanie przedmiaru i kosztorysu, 
e)  wykonanie  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,

f)  wykonanie  kompletu  dokumentacji  w  wersji  elektronicznej  w  formacie  PDF.
g)  uzyskanie  wszelkich  niezbędnych  uzgodnień,  w  tym  warunków  przyłącza  do  sieci
elektroenergetycznej,                                                            
h) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
W załączeniu mapa z naniesioną lokalizacją odcinka linii oświetlenia ulicznego objętego
niniejszym  zamówieniem.  Zamawiający  dysponuje  zgodą  właścicieli  nieruchomości  na
wejście w teren oraz upoważnieniem do wykorzystania nieruchomości na cele budowlane.

- Kryterium oceny ofert:

1. Kryteria,  którymi  będzie  się  kierował  Zamawiający  przy  wyborze  oferty  wraz  z
wagami  (procentowym znaczeniem),  oraz  sposób  obliczenia  wartości  punktowej
oferty. 

Cena: 100%.                                                                 
2. Kryterium  Cena  oferty  będzie  obliczona  wg  wzoru:

A = (najniższa cena/cena badanej oferty) x waga x 100                                     



gdzie A – ilość punktów przyznana w kryterium Cena                                 
Przy ocenie w kryterium cena wykonania przedmiotu zamówienia najwyżej będzie
punktowana oferta z najniższą ceną brutto. Oferta o najniższej cenie brutto uzyska
100  punktów,  pozostałym  ofertom  przyznane  zostaną  punkty  zgodnie  z  ww.
wzorem. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.

W  przypadku  uzyskania  przez  oferentów  równej  liczby  punktów  Zamawiający  wezwie
oferentów, którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego  ofert  dodatkowych.  Oferenci,  składając  oferty  dodatkowe,  nie  mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający dokonuje
następnie wyboru tej oferty, która przedstawia niższą cenę. 

- Termin wykonania zamówienia: 

Zamawiający ustala termin wykonania zadania do dnia 15 października 2019 roku.

- Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Łubnice w sekretariacie Urzędu, osobiście,
kurierem  lub  przesłać  pocztą  na  adres:  Urząd  Gminy  Łubnice,  Łubnice  66a,  28-232
Łubnice w terminie do  dnia 18 lipca 2019 r.  do godziny 10.00. O zachowaniu terminu
złożenia  oferty  decyduje  data  wpływu oferty  do  Urzędu.  Oferta  otrzymana po upływie
terminu składania ofert nie będzie rozpatrywana.

Ofertę  należy  sporządzić  w  formie  pisemnej  na  formularzu  ofertowym  stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Łubnice  (pokój nr 13), dnia 18 lipca 2019 r. o godzinie: 10.15.

- Kontakt z Zamawiającym:

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Elżbieta Nowak (pok. nr 3)
tel..15 8659236 wew. 3 / e-mail: usc@lubnice.eu

Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  zostanie  niezwłocznie  powiadomiony
pisemnie  lub  e-mailowo o  wyborze jego oferty  oraz  o terminie  podpisania  umowy,  na
warunkach jak w treści załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia.

1. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeżeli Wykonawca nie podpisze
umowy we wskazanym terminie.

- Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.  W przypadku unieważnienia postępowania,  Zamawiający nie
ponosi kosztów postępowania. 

2. Warunkiem  uczestnictwa  w  procedurze  udzielenia  zamówienia  jest  wykazanie,
że  dokumentację  projektową  sporządzi  osoba  posiadająca  uprawnienia



w  specjalności instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń.                                

Załącznik nr 1

……………………………………, dnia …………………………. 2019 r.
(miejscowość)

OFERTA
Nazwa i adres Wykonawcy:

…………………………………………….………………………………………..………….…

………………………………..…………….……………………………………………….……

NIP, Regon: ………………………….…….……………………………………………….……

Tel./faks/email:…………………….………….…………………………………….…………… 

W odpowiedzi  na  zapytanie ofertowe na wykonanie  usługi  polegającej  na  wykonaniu
dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  budowy  oświetlenia  ulicznego
w miejscowości Łubnice. składam/y niniejszą ofertę.  

1. Za wykonanie usługi  projektowej  będącej  przedmiotem zamówienia,  proponujemy
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
cena netto: ………………………………………… zł.
słownie: …………………………………………………………………………..

podatek VAT: ….. % …………………….………… zł.

słownie: …………………………………………………………………………..

cena brutto: ……………..………………………… zł.
słownie: …………………………………………………………………………..

Wyżej  wymienione wynagrodzenie obejmuje całość prac związanych z zamówieniem i
będzie obowiązywało przez cały okres objęty umową. 

2. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….



……………………………………………………

 (pieczątka i podpis osoby uprawnionej) 



Oświadczam, że:

- zapoznałem(am)  się  z  wymogami  zapytania  ofertowego  i  nie  wnoszę  do
niego zastrzeżeń,
- uzyskałem(am)  wszelkie  informacje  niezbędne  do  przygotowania  oferty
i wykonania zamówienia w oferowanym terminie,
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, dysponuję
potencjałem technicznym i/lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
- zapoznałem(am)  się  ze  wszystkimi  warunkami  wykonania  zamówienia
i uwzględniłem(am) wszystkie elementy w cenie ofertowej,
- pozostajemy związani złożoną ofertą przez 30 dni liczone wraz z upływem
terminu składania ofert.

Akceptuję wzór umowy zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego i w przypadku
wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym
przez Zamawiającego.

……………………………………………………

 (pieczątka i podpis osoby uprawnionej)



Załącznik  nr  1
do  formularza
ofertowego

………………………………………, dnia …………………………. 2019 r.
(miejscowość)

……………………………………………..

              (Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

l.p.
Imię
 i nazwisko

Zakres
wykonywanych

czynności

Wykształcenie
i

doświadczeni
e zawodowe 

Numer
posiadanyc

h
uprawnień,

data ich

Podstawa
do

dysponowan
ia osobą

1. Projektant
w specjalności

instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

bez ograniczeń.

Do wykazu należy załączyć kserokopie posiadanych uprawnień przez projektanta
potwierdzone za zgodność z oryginałem.

…………………………………………………………..

(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)



2019 Załącznik nr 2
UMOWA - wzór

zawarta w dniu ……………… 2019 roku między:
Gminą Łubnice,  Łubnice  66a,  28-232  Łubnice  –  reprezentowaną przez  Wójta  Gminy
Annę Grajko - przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Izabeli Pszczoły
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a firmą:
…………………………………………………………..……………………..……………………
NIP …………..……………………………………………………………….….,
REGON ……………………………….............……………………………..…..
zwaną dalej „Projektantem”,
o treści, jak niżej.

§ 1.

1. Zamawiający powierza, a Projektant przyjmuje do wykonania zadanie polegające
na  wykonaniu  kompletnej  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  budowy
naziemnej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Łubnice wzdłuż drogi krajowej
nr 79 oraz wzdłuż drogi gminnej nr 179/1 w obrębie działek ewidencyjnych nr nr
198/27, 198/19, 198/23, 198/24, 181/2, 180/2, 182, 184, 186/1, 187/1 o długości ok
600 wraz z lampami typu LED o mocy 70W w ilości 11 sztuk w ramach realizacji
zadania  pod  nazwą:  „Poprawa  bezpieczeństwa  poprzez  budowę  nowej  linii
oświetlenia ulicznego”, 

2. Do obowiązków Projektanta należy w szczególności:
1) uzyskanie we własnym zakresie niezbędnych i wymaganych dokumentów takich
jak mapy, opinie, uzgodnienia i  sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie
wynikającym z obowiązujących przepisów, 
2)  przygotowanie  wniosku  o  uzyskanie  decyzji  o  lokalizacji  inwestycji  celu
publicznego oraz jej uzyskanie,
3) Projektant zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację
projektową i inne opracowania w ilości:
a) Projekt budowlany (z uwzględnieniem głównych założeń projektowych zawartych
w zapytaniu ofertowym) zgodny z obowiązującymi przepisami, wraz ze zbiorem  
uzyskanych opinii, uzgodnień i sprawdzeń projektu – 5 egz.,
b) Projekt wykonawczy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego”  – 3 egz.
c)  wykonanie  innych  opracowań  wymaganych  dla  uzyskania  pozwolenia  na
budowę, koniecznych do realizacji przedmiotu umowy – 5 egz.,
d) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 2 egz.,
e)  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  objętych  
zakresem dokumentacji projektowej wraz z zestawieniem materiałów – 3 egz.,
f) kosztorys inwestorski - 3 egz.,
g) przedmiar robót - 3 egz.,
k)  wersję  elektroniczną w/w dokumentów w 1  egz.  na  nośniku  elektronicznym  
(płycie CD, DVD lub Pendrive w formacie .pdf) z odpowiednimi opisami, 
umieszczone w odpowiednich katalogach wraz z pisemnym oświadczeniem o 
kompletności oraz zgodności z warunkami umowy i obowiązującymi przepisami.



Dokumentacja w wersji elektronicznej musi ściśle odpowiadać wersji papierowej, 
4) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego:
a)  wszelkich  niezbędnych  uzgodnień,  opinii,  decyzji  administracyjnych  lub  
technicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę w celu prawidłowej 
realizacji robót, oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę
b)  poniesienie  wszystkich  kosztów  ww.  czynności,  z  wyłączeniem  kosztów  
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
5)  Jednokrotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego.

       3. Miejscem przekazania dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego.
4.Wykonawca  zapewni  opracowanie  dokumentacji  projektowej  z  należytą
starannością,  w  sposób  zgodny  z  wymaganiami  określonymi  w  zapytaniu
ofertowym, wymaganiami ustaw, przepisami  i  obowiązującymi Polskimi Normami
i zasadami wiedzy technicznej.
5.Strony ustalają termin wykonania: do dnia 15 października 2019 r.
Przez wykonanie umowy strony  rozumieją  dzień  protokolarnego  przyjęcia  przez
Zamawiającego kompletu dokumentów określonych w § 1 ust. 1 i 2.

       6.Zamawiający oświadcza, a Projektant przyjmuje do wiadomości, że przedmiotowa
dokumentacja techniczna będzie wykorzystana do prowadzenia robót budowlanych.
7.  Do obowiązków Zamawiającego należy:
a)  zapewnienie  dokumentów  uzasadniających  jego  prawo  do  władania
nieruchomością, na której będą prowadzone roboty budowlane,
b) udzielenie stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego,
c) odbiór przedmiotu umowy w terminie wynikającym z niniejszej umowy,
d) zapłata wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy.

§ 2.

1. W zamian za sporządzenie dokumentacji technicznej, o której mowa w § 1 ust. 1
i 2, Zamawiający zapłaci Projektantowi kwotę ……………………….………………. zł.
brutto,  (słownie: …………………………………………..………………….) w tym Vat
w wysokości……...…. % w wysokości ……………… zł.

2. Wynagrodzenie,  o którym mowa w ust.  1,  obejmuje ponadto koszty związane z
opracowaniem  przedmiotu  umowy,  a  w  szczególności:,  koszty  zakupu  i
sporządzenia map do celów projektowych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,
koszty uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji, ekspertyz.

3. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na
podstawie  faktury  wystawionej  przez Projektanta,  w terminie  do  21 dni  od  dnia
otrzymania faktury, po spełnieniu warunków wymienionych w § 3 ust. 6.

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 3

1. Wraz  z  dokumentacją  techniczną  Projektant  zobowiązuje  się  dostarczyć
Zamawiającemu także dokument przenoszący na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji, w zakresie
jego  wykorzystania  do  realizacji  prac  budowlanych.  Jednocześnie  Projektant
zobowiąże  się  nie  występować  z  roszczeniami  przeciwko  Zamawiającemu  ani
osobom  trzecim  działającym  na  zlecenie  Zamawiającego  w  przypadku,  gdy
zaistnieje  konieczność  wprowadzenia  zmian  i  uzupełnień  do  wydanej



Zamawiającemu  dokumentacji  technicznej.  Za  przeniesienie  autorskich  praw
majątkowych Projektantowi nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. W
ramach  zezwolenia  Projektanta  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykorzystania
przedmiotowej  dokumentacji  technicznej  dla  potrzeb  planowanych  robót
budowlanych.

2. W  terminie  7  dni  od  dnia  dostarczenia  dokumentacji  technicznej  Zamawiający
zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dostarczonych dokumentów. Sprawdzenie
będzie  polegało  na  ocenie  zgodności  dostarczonych  dokumentów  z  treścią
niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powierzenia sprawdzenia
dostarczonych dokumentów innemu podmiotowi.

3. W przypadku stwierdzenia przez przedstawicieli Zamawiającego wad fizycznych lub
prawnych  dostarczonej  dokumentacji  Zamawiający  zobowiązuje  się  powiadomić
Projektanta w terminie 7 dni od daty ich dostrzeżenia. W terminie kolejnych 7 dni
Projektant  uprawniony  jest  udzielić  odpowiedzi  co  do  dostrzeżonych  wad.  Brak
odpowiedzi  w  tym  terminie  oznacza  uznanie  przez  Projektanta  istnienia
dostrzeżonych wad.

4. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentach dostarczonych przez Projektanta
przez  przedstawicieli  Zamawiającego,  Projektant  zobowiązuje  się  bezpłatnie
dokonać  stosownych  poprawek  lub  wymienić  wadliwe  elementy  w  terminie
wskazanym przez Zamawiającego. Termin wyznaczony przez Zamawiającego nie
może  być  krótszy  niż  7  dni  i  nie  dłuższy  niż  14  dni.  W  razie  niewykonania
określonych  czynności  w  wyznaczonym  terminie  Zamawiający  zastrzega  sobie
prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru, w
przypadku  gdy  przedmiot  umowy zostanie  wydany  w stanie  niekompletnym lub
jeżeli  stwierdzone  wady  uniemożliwiają  realizację  inwestycji  na  podstawie
wykonanej dokumentacji technicznej.

5. W  przypadku  niewykonania  określonych  czynności  w  wyznaczonym  terminie
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia osobie trzeciej ich usunięcia na
koszt  i  ryzyko  Projektanta  albo  do  odpowiedniego  obniżenia  wynagrodzenia
należnego  Projektantowi.  W  przypadku  niewykonania  określonych  czynności  w
wyznaczonym terminie Zamawiający zastrzega sobie także prawo odstąpienia od
umowy, jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie
wykonanego projektu.

6. W przypadku stwierdzenia braku wad w dokumentacji technicznej, o którym mowa
w  §  1  ust.  2  niniejszej  umowy,  Projektant  i  Zamawiający  zobowiązują  się  do
zgodnego  podpisania  protokołu  odbioru.  Podpisanie  protokołu  odbioru  bez
zastrzeżeń  z  obu  stron  stanowi  odbiór  dokumentacji  i  uprawnia  Projektanta  do
wystawienia  faktury,  o  której  mowa w §  2  ust.  3  niniejszej  umowy.  Podpisanie
protokołu  odbioru  bez  zapisu  o  wadach  oznacza,  że  dokumentacja  techniczna
widocznych wad nie posiada i że, Zamawiający nie zgłasza roszczeń co do niej.

§ 4.

1. Projektant  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  na  wykonany  i  odebrany
przedmiot umowy na okres 24 miesięcy, licząc od dnia odbioru.

2. W dniu odbioru przedmiotu umowy Projektant przekaże Zamawiającemu niezbędną
dokumentację  techniczną.  Niezależnie  od  uprawnień  przysługujących
Zamawiającemu z tytułu gwarancji  jakości,  służyć mu będą uprawnienia z tytułu
rękojmi za wady fizyczne.



3. W  ramach  gwarancji  Projektant  dokonuje  na  swój  koszt  lub  pokrywa  wszelkie
koszty  poprawek  i  uzupełnień  do  dokumentacji  technicznej,  jeżeli  zajdzie
konieczność dokonania takich poprawek i uzupełnień.

4. Do gwarancji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis § 3 ust. 6
niniejszej umowy.

§ 5.

1. W  przypadku  niewykonania  obowiązków  określonych  treścią  niniejszej  umowy
strony ustalają kary umowne.

2. W  przypadku  ujawnienia  się  wad  zarówno  prawnych  jak  i  fizycznych  w  tym
w szczególności wad w dokumentacji technicznej nie usuniętych do końca terminu
umowy,  Projektant  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  20%
wartości  wynagrodzenia  należnego  Projektantowi.  Zapłata  kary  umownej  nie
wyklucza roszczenia o odszkodowanie na zasadach ogólnych.

3. Projektant zobowiązuje się do uiszczenia kar umownych:
1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji umowy w wysokości 0,2 %  

wartości umowy, nie więcej jednak niż 20% wartości umowy,
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Projektanta

w wysokości 20% wartości umowy,
3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych

w  okresie gwarancji – w wysokości 0,2 % wartości umowy za każdy rozpoczęty
dzień  opóźnienia,  liczony  od  dnia  upływu  terminu  wyznaczonego  przez
Zamawiającego na usunięcie wyszczególnionych wad.

      4.Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z bieżącego wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.

       5. W przypadku opóźnienia w realizacji umowy przekraczającego 30 dni Zamawiający
           ma prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia.
       6.  Zamawiający  zapłaci  Projektantowi  karę  umowną za odstąpienie  od  umowy

           z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20 % wartości umowy.

§ 6.

1. Strony przewidują  możliwość zmiany terminu umowy,  określonego w § 1 ust.  5
umowy,  wyłącznie  z  przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  mających wpływ na
wykonanie przedmiotu umowy.

2. Strony  przewidują  możliwość  innych  zmian  w  treści  umowy  w  następujących
przypadkach:
1) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści
umowy do aktualnego stanu prawnego;
2) zmiany stawki podatku VAT; wartość umowy określona w § 2 ust. 1 umowy    

           ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawki podatku VAT lub podwyższeniu

           w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto   
           nie ulegnie zmianie;

3) zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia    
           umowy;

4) wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.



     3.  Inicjatorem zmian może  być  Zamawiający  lub  Wykonawca  poprzez  pisemne  
           wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych    
          zmian i ich uzasadnienie.
    4. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego    
           paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
     5. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności za zgodą obu stron

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej  umowie będą miały zastosowanie przepisy
ustaw  Prawo  Budowlane,  odpowiednie  przepisy  Kodeksu  cywilnego,  ustawy  o  prawie
autorskim  i  prawach  pokrewnych  i  inne  przepisy  właściwe  ze  względu  na  przedmiot
umowy.

§ 8.

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową strony poddają pod rozstrzygnięcie
właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowę  sporządzono  w  trzech  egzemplarzach,  jeden  dla  Projektanta  oraz  dwa  dla
Zamawiającego.

            Zamawiający: Projektant:

…………………………………….. …………………………………………



Załącznik nr 3

KLAUZULA 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”, informuję, że: 
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łubnice, Łubnice 66a, 28-

232 Łubnice,
 inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Tomasz Urbanowicz tel .15 8659236 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z  postępowaniem o udzielenie  zamówienia  pn.  ;Wykonanie  dokumentacji

projektowo – kosztorysowej  budowy  oświetlenia  ulicznego  w  miejscowości  Łubnice  w
ramach realizacji zadania pn. „Poprawa  bezpieczeństwa  poprzez  budowę  nowej  linii
oświetlenia ulicznego”

 odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,

 Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane,  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;

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących  jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,
związanym  z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:
− 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 Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowanie nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  ani  zmiana  postanowień  umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników,

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



2.  Ponadto  administratorem  danych  osobowych  obowiązanym  do  spełnienia  obowiązku
informacyjnego z art. 13 RODO, jest również:

A. Wykonawca  –  względem  osób  fizycznych,  od  których  dane  osobowe  bezpośrednio
pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia;
-  podwykonawcy  /podmiotu  trzeciego  będącego  osobą  fizyczną,  prowadzącą

jednoosobową działalność gospodarczą,
-  pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu  trzeciego  będącego osobą  fizyczną  (np.  dane

osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
-  członka  organu  zarządzającego  podwykonawcy/podmiotu  trzeciego,  będącego  osobą

fizyczną (np. dane osobowe zamieszczane w informacji KRK),
B. Podwykonawca / podmiot trzeci – względem osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio pozyskał.

W  związku  z  tym,  Wykonawca,  Podwykonawca,  Podmiot  trzeci  musi  podczas  pozyskiwania
danych  osobowych  na  potrzeby  konkretnego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wypełnić
obowiązek informacyjny wynikający z art.  13 RODO, względem osób fizycznych,  których dane
osobowe dotyczą i od których dane te bezpośrednio pozyskał.


