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                Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego 

 

UMOWA NR ….……………………… 

 

zawarta w dniu ………………2021 r. pomiędzy: 

Powiatem Kętrzyńskim, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, NIP 742-18-42-131, 

reprezentowanym przez: 

1) Michała Kochanowskiego – Starostę Kętrzyńskiego 

2) Andrzeja Lewandowskiego – Wicestarostę 

przy kontrasygnacie: 

Bogusława Lichockiego – Skarbnika Powiatu 

a 

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

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej Wykonawcą,   

została zawarta umowa następującej treści: 

  

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) Pzp. 

 

Zamawiający oświadcza, iż przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach projektu:  

„E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz  

z uruchomieniem e-usług” Nr RPWM.03.01.00-28-0001/20-00 ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 „Cyfrowy Region”, Działanie 3.1 „Cyfrowa 

dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”. 

 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego 

zadanie pn.: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach realizacji projektu pn. 

„E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz  

z uruchomieniem e-usług”. 

2. Do obowiązków Inżyniera kontraktu należy: 

1) Doradzanie Zamawiającemu w odniesieniu do metodyki zarządzania projektem w zakresie 

wdrażania rozwiązań proponowanych w ramach projektu; 

2) Identyfikacja obszarów problemowych i ryzykownych w implementacji projektu oraz 

zaplanowanie środków zaradczych;  

3) Wykonywanie obowiązków związanych z nadzorem: 

a. współpraca z Kierownikiem Projektu po stronie Zamawiającego;  

b. weryfikacja dokumentacji projektowej 

c. nadzorowanie postępów w realizacji projektu zgodnie ze zweryfikowaną 

dokumentacją; 

d. sprawdzanie osiągnięcia kamieni milowych w pracach wdrożeniowych; 

e. opiniowanie sposobu postępowania w przypadku konieczności wykonywania prac 

dodatkowych 

f. sprawdzanie jakości wykonywanych prac;  
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g. uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych prac;  

4) Opiniowanie dokumentacji projektowej przygotowywanej przez Wykonawcę, w tym „Planu 

wdrożenia systemu”, „Projektu technicznego wdrożenia”, „Plan i Specyfikacja Testów Wersji 

Produkcyjnej Systemu”; 

5) Nadzorowanie terminowości oraz poprawności realizacji projektu przez Wykonawcę zgodnie  

z opracowanym „Planem wdrożenia systemu”; 

6) Informowanie Zamawiającego o  problemach pojawiających się podczas realizacji projektu 

związanych z brakiem zgodności wykonywanych przez Wykonawcę prac z zapisami 

dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów dotyczących projektu oraz proponowanie 

rozwiązań zaradczych;  

7) Nadzór nad prawidłową realizacją dostaw i usług w projekcie wg. zaproponowanej metodologii 

zarządzania ryzykiem poprzez kontrolę procesu realizacji poszczególnych zadań związanych  

z wdrożeniem systemu informatycznego (w tym wdrożenia oprogramowania, wykonania pełnej 

inwentaryzacji pasa drogowego, dostawa wyposażenia technicznego), monitoring i kontrola 

jakości wykonania projektu w w/w zakresie co do zgodności z założeniami określonymi  

we wniosku o dofinansowanie projektu z załącznikami, dokumentacji technicznej, umowie  

o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (m.in. harmonogramem) i aneksach do umowy 

o dofinansowanie projektu oraz opisem przedmiotu zamówienia; 

8) Nadzór procesu wdrażania systemu oraz prawidłowości zaznajamiania użytkowników  

z funkcjami oprogramowania; 

9) Nadzór nad procesem testowania systemu; 

10) Bieżące informowanie Zamawiającego o  faktach mających znaczenie dla realizacji projektu,  

a zwłaszcza o zagrożeniach związanych z dotrzymaniem terminu zakończenia poszczególnych 

dostaw/usług  i osiągnięciem założonych wskaźników produktu i rezultatu projektu;  

11) Przygotowanie informacji o koniecznych i możliwych do wprowadzenia zmianach i korektach 

związanych z wdrażaniem projektu wraz z ich uzasadnieniem, celem zatwierdzenia  

i dopuszczenia wnioskowanych zmian w projekcie przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego;  

12) Przygotowywanie korespondencji związanej z realizacją projektu prowadzonej z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego; 

13) Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie 

merytorycznej realizacji projektu; 

14) Wsparcie Zamawiającego w trakcie odbiorów usług i dostaw częściowych i końcowych przy 

udziale Zamawiającego oraz Wykonawcy; 

15) Na żądanie Zamawiającego przygotowywanie i przedkładanie raportu wykonanych w danym 

miesiącu przez Inżyniera Projektu prac;  

16) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Organy uprawnione do kontroli oraz 

dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji dotyczących spraw technicznych podjętych podczas 

tych kontroli;  

17) Przygotowanie i okresowa aktualizacja planu przepływów finansowych związanych z realizacja 

kontraktu. Przygotowanie okresowych sprawozdań dotyczących realizacji kontraktu (maks.  

w 3-miesięcznych okresach) w ujęciu zadaniowym, w szczególności: opisu postępu 

rzeczowego, poziomu osiągnięcia zakładanych celów, planów realizacji, napotkanych 

problemów oraz zidentyfikowanego ryzyka, a także postępu finansowego wraz z niezbędnymi 

zestawieniami dokumentów finansowo-księgowych, sporządzonymi na podstawie kopii 

materiałów źródłowych dostarczonych przez Zamawiającego. Opracowanie sprawozdania 

końcowego z realizacja kontraktu obejmującego zakres sprawozdań okresowych. 

18) Przeprowadzenie pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki 

realizacji projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku  

o dofinansowanie; 

19) Przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu, 

personelu oraz kontrahentów; 
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20) Nadzór nas przetwarzaniem zbiorów danych osobowych, które zostaną powierzone  

na podstawie odrębnej umowy; 

21) Kontrolowanie wykonania usług w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną, zapisami 

wniosku o dofinansowanie oraz warunkami umowy; 

22) Inne czynności i zadania nie  wymienione powyżej, które okażą się konieczne dla prawidłowej 

realizacji projektu. 

3.a Inżynier kontraktu nie może być zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji projektu  

na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów i podwójne finansowanie. 

 

§ 2 

OBOWIĄZKI STRON 

 

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany: 

1) wykonywać przedmiot umowy terminowo i z należytą starannością, 

2) zachować w tajemnicy wszelkie fakty, informacje i okoliczności poznane i udostępnione  

w trakcie realizacji projektu niniejszej umowy. 

2. Zleceniodawca jest zobowiązany: 

1) do udzielenia Zleceniobiorcy koniecznej pomocy przy realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy; 

2) dostarczenia Zleceniobiorcy wszystkich żądanych przez niego informacji i dokumentów 

związanych z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 3 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania Umowy do dnia podpisania protokołu 

końcowego projektu. 

§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze 

złożoną przez Wykonawcę ofertą w kwocie brutto: …………… PLN brutto (słownie złotych: 

……………………… 00/100) 

2. Powyższe wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez 

Zleceniobiorcę, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego  

w ust. 1. 

4. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru końcowego projektu.  

5. Wykonawca wystawi fakturę/rachunek z uwzględnieniem następujących informacji: 

1) Nabywca: Powiat Kętrzyński, 11-400 Kętrzyn, pl. Grunwaldzki 1 (NIP 742-18-42-131); 

Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, siedzibą: ul. Bałtycka 20, 11-400 

Kętrzyn; 

2) na fakturze/rachunku Wykonawca zobowiązany jest podać datę i numer umowy (nadany 

przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie), której dotyczy wystawiona faktura oraz 

wskazać rachunek bankowy zgodny z ust. 6; 

3) fakturę/rachunek należy dostarczyć do Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. 

Bałtycka 20, 11-400 Kętrzyn. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy 

……………………… w banku …………., w terminie  do 30 dni licząc od daty otrzymania przez 
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Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury prze Wykonawcę. Wskazany rachunek należy do 

Wykonawcy umowy i został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzenia 

działalności gospodarczej. Jeżeli Wykonawca jest podatnikiem VAT, oświadcza iż wskazany w zdaniu 

pierwszym rachunek bankowy zgodny jest z rachunkiem ujawnionym w wykazie podatników VAT,        

o którym mowa  w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r.. o podatku od towarów i usług. W przypadku, 

gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nie będzie ujawniony w wykazie podatników 

VAT, Zamawiający uprawiony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy 

widniejący w wykazie podatników VAT. 

7. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy może zostać dokonana wyłącznie w formie 

aneksu do umowy – pod rygorem nieważności. W przypadku podania błędnego rachunku bankowego 

na fakturze, ryzyko i odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

8. Z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie. 

9. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze 

Stron z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4 ust. 1; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający  –   w wysokości 

10% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust.1. 

 

§ 6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku nienależytego wykonywania postanowień umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.   

 

§7 

ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie  

w formie aneksu, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

PROCEDURY ROZSTRZYGNIĘĆ SPORÓW 

1. Strony umowy zobowiązują się do współpracy przy realizacji jej postanowień. 

2. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy strony będą rozwiązywać w drodze 

porozumienia. 
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3. Sprawy nierozwiązane podlegają rozstrzygnięciom sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Zamawiający zastrzega, że 

udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego dane osobowe winny być wykorzystywane przez 

administratora w trakcie realizacji umowy wyłącznie na potrzeby wykonania i rozliczenia przedmiotu 

zamówienia. 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz przepisy wynikające z przedmiotu zamówienia. 

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2  egz.  dla Zamawiającego  

i 1 egz. dla Wykonawcy. 

4. Umowa niniejsza zawiera siedem (7) ponumerowanych i parafowanych stron + załączniki. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA                                                                  
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I. KLAUZULA INFORMACYJNA DO UMÓW I ZLECEŃ 

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 osobowych) (dalej: RODO), zgodnie z art. 13 informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, 

ul. Bałtycka 20, 11-400 Kętrzyn. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez 

powyższy adres korespondencyjny oraz adres e-mail: iod@zdp.ketrzyn.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych oraz podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Administratora na 

podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. 

podmioty przetwarzające) jak i dostawcy usług wspierających działania Administratora oraz organy 

administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia 

sądowego). 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do czasu zakończenia trwania wiążącej strony 

umowy, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla 

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową zawarcia umowy. 

9. Administrator 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. 

 
 

II. KLAUZULA INFORMACYJNA DO UMÓW – DEDYKOWANA OSOBOM REPREZENTUJĄCYM ORAZ 

PRACOWNIKOM WSKAZANYM W UMOWIE 

 

1. Zgodnie z treścią 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 (dalej: Rozporządzenie lub 

RODO), Strony ustalają, iż w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy będę wzajemnie 

przetwarzać dane osobowe osób uczestniczących w zawarciu i realizacji niniejszej umowy. Żadna ze Stron 

nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż zawarcie i realizacja niniejszej umowy.  

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1, zapoznały się i dysponują informacjami 

dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę na potrzeby realizacji niniejszej 

umowy, określonymi w ust. 3.  

mailto:iod@zdp.ketrzyn.pl
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3. Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO, Strony informują, iż: 

1) Strony Umowy są wzajemnie administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osób 

wskazanych w reprezentacji oraz osób podanych do kontaktu w ramach realizacji Umowy. 

2) Dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy, a w przypadku reprezentantów Stron 

niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za 

koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanym z 

zawarciem i realizacją niniejszej umowy, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy. Powyższe dane osobowe 

przetwarzane będą również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów 

rachunkowo-podatkowych). 

3) Źródłem pochodzenia danych osobowych są wzajemnie wobec siebie Strony niniejszej umowy. 

Kategorie odnośnych danych osobowych zawierają w sobie dane osobowe określone w niniejszej 

umowie lub inne dane kontaktowe niezbędne do realizacji niniejszej umowy. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez Strony przez okres realizacji niniejszej umowy, a po jej 

rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. Okresy 

te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

5) Osoby wymienione w pkt. 2 posiadają prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych; 

sprostowania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; ograniczenia 

przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich danych osobowych; wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; w sytuacjach ściśle określonych w 

przepisach RODO. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w pkt. 

7. 

6) Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących 

narusza przepisy RODO.  

7) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych 

można kontaktować się: 

a) z ramienia  Zamawiającego mailowo, pod adresem iod@zdp.ketrzyn.pl  

b) z ramienia  Wykonawcy mailowo, pod adresem …………………………………. 

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, ich niepodanie 

może uniemożliwić jej zawarcie lub realizację. 

9) Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

10) Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla realizacji 

niniejszej umowy, może mieć miejsce wyłącznie po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony oraz z 

zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO.  

Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli obowiązek udostępnienia danych 
wynika z obowiązujących przepisów prawa; podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Stron oraz inne podmioty 
świadczące usługi na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową. 

 

 

mailto:iod@zdp.ketrzyn.pl

