
UMOWA 
na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku przy  

ul. Bema 22, 11-600 Węgorzewo 

CeM-2022/141/W…. 
 

 

zawarta w dniu ……………….. r. w Węgorzewie pomiędzy  

Wspólnotą Mieszkaniową ul. Bema 22, ul. Gen. J. Bema 22, 11-600 Węgorzewo, NIP 845-166-

44-10, reprezentowaną przez Zarząd w osobach: 

1. Pan Radosław Pietryga 

2. Pan Mirosław Oryńczak 

3. Pan Kamil Czepielinda 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

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

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

który w dalszej części umowy zwany jest „Wykonawcą”  
 

§ 1 

Podstawę zawarcia umowy stanowi Formularz ofertowy z dnia …….2023 r. do Zapytania 

ofertowego z dnia 17.01.2023 r. pn. „Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku 

przy ul. Bema 22, 11-600 Węgorzewo” 

 

§ 2 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi polegającej 

na sporządzeniu inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku przy ul. Bema 22 

działka nr 722/2, obręb Węgorzewo 02, za cenę brutto podaną w ofercie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie 60 dni od dnia 

jej zawarcia. 

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy kontakt do właścicieli lokali prywatnych objętej 

inwentaryzacją przy zawarciu umowy 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) przysługują mu prawa autorskie do inwentaryzacji wykonanych w związku z realizacją 

przedmiotu niniejszej umowy, 

2) autorzy utworów, o których mowa w pkt 1 zobowiązują się do niewykonywania swoich 

autorskich praw osobistych, 

3) realizacja postanowień niniejszej umowy nie narusza niczyich praw autorskich, 

osobistych, majątkowych ani innych praw dotyczących własności intelektualnej a w 

przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tego tytułu przez 

podmioty trzecie, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej 

odpowiedzialności. 

2. W ramach niniejszej umowy oraz wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego: 

1) autorskie prawa majątkowe do wszystkich inwentaryzacji powstałych na skutek 

wykonania niniejszej umowy, na polach eksploatacji obejmujących: 

a.  utrwalanie, zwielokrotnianie wszelkimi technikami możliwymi wg aktualnej wiedzy w 

szczególności drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i cyfrowego, 



b.  korzystanie z inwentaryzacji na własny użytek, 

c. udostępnianie i przekazywanie osobom trzecim, w tym stronom postępowań 

administracyjnych, 

d. korzystanie z inwentaryzacji przed wszelkimi organami władzy i administracji  

państwowej lub samorządowej, sądami, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, 

e.  digitalizację, wielokrotne wprowadzanie i zapisywanie operatu w pamięci komputera. 

2) prawo własności nośników, na których Wykonawca utrwalił utwory, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w ust. 1 oraz 

przeniesienie własności ich egzemplarzy, zgodnie z niniejszym paragrafem, następuje z 

chwilą dokonania odbioru inwentaryzacji bez wad i zastrzeżeń stosownie do §6 niniejszej 

umowy.  

 

§ 4 

1. Na prace będące przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca udziela gwarancji na okres 

12 miesięcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie wady, 

jakie ujawnią się w okresie 12 miesięcy od dnia odbioru wykonanych prac objętych 

niniejszą umową w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia ich przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca w czasie objętym gwarancją zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu, 

na jego wniosek, w przeciągu 7 dni, pisemnych wyjaśnień dotyczących wykonanych prac. 

4. W przypadku nieusunięcia wad o których mowa w ust. 2 w terminie lub nieudzielenia 

wyjaśnień o których mowa w ust. 3, Zamawiający zleci powtórne wykonanie usługi 

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości 

……………. Zł brutto (słownie złotych: ………………………………….), zgodnie z ofertą 

Wykonawcy z dnia …………………… 

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury nie później niż w terminie 14 dni od daty jej przedłożenia Zamawiającemu. 

3. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury na podstawie protokołu 

zdawczoodbiorczego podpisanego przez obie strony umowy, nie wcześniej niż w dniu 

dokonania odbioru (bez uwag) przedmiotu umowy przez Zamawiającego, jednak nie 

później niż 20 dni po tym dniu. Wykonawca wystawia fakturę na nabywcę: 

Nabywca: 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bema 22 

ul. Gen. J. Bema 22 

11-600 Węgorzewo 

NIP: 845-166-44-10 

4. Wypłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi na podany poniżej 

numer konta bankowego Wykonawcy: 

………………………………………………………………………. . 

 

§ 6 

1. Po zakończeniu prac Wykonawca sporządzi protokół odbioru prac i wraz z inwentaryzacją 

złoży w siedzibie Zamawiającego lub prześle za pośrednictwem operatora pocztowego na 

jego adres. 

2. Za termin wykonania prac, przyjmuje się datę wpływu dokumentacji z inwentaryzacji do 

siedziby Zamawiającego. 



3. Zamawiający w przeciągu 10 dni roboczych sprawdzi wykonaną (zgłoszoną protokołem) 

usługę i podpisze protokół odbioru. 

4. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy wykonanego wadliwie. 

5. O fakcie odmowy odbioru pracy, w przypadku wystąpienia w zleconej pracy wad/usterek 

lub zaistnienia konieczności naniesienia poprawek/uzupełnień zawiadamia się 

Wykonawcę drogą mailową na adres podany w formularzu ofertowym. 

6. Na usunięcie wad/naniesienia poprawek Wykonawca ma maksymalnie 10 dni. Termin ten 

liczy się od dnia następującego po dniu przesłania uwag drogą mailową Wykonawcy. 

7. Koszty usunięcia wad, naniesienia poprawek i uzupełnień ponosi Wykonawca. 

8. Odbiór przedmiotu umowy odbywa się wyłącznie w dni robocze w siedzibie 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu wszelkie przeszkody uniemożliwiające 

terminowe wykonanie zamówienia. 

 

§ 7 

1. Niedotrzymanie ściśle określonego w § 2 ust. 2 terminu wykonania przedmiotu umowy lub 

zwłoka w naniesieniu poprawek/uzupełnień względem terminu ściśle określonego w § 6 

ust. 6, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania 

Wykonawcy terminu dodatkowego. 

2. W przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże umowę z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

Zamawiający będzie miał prawo: 

a) obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, albo 

b) powierzyć wykonanie usług inwentaryzacji objętych niniejszą umową innemu 

wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę, z którym rozwiązał umowę. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji 

przedmiotu umowy; 

b) 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy dzień zwłoki w usunięciu 

wad/usterek/naniesienia poprawek stwierdzonych przy odbiorze prac, liczony po dniu 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek/naniesienia poprawek. 

 

§ 8 

1. Zamawiający (jako Administrator) zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 roku 

Nr 119, str. 1), dalej RODO, powierza Wykonawcy (podmiotowi przetwarzającemu) w celu 

realizacji przedmiotu umowy przetwarzanie następujących danych osobowych: 

a. imiona i nazwiska, 

b. dane adresowe, 

c. dane ewidencyjne nieruchomości, 

d. numery telefonów, 

które dotyczą następującej kategorii osób: właściciele nieruchomości położonej w  

Węgorzewie przy ul. Bema 22. 

2. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych Wykonawcy obejmuje przeglądanie  

i zabezpieczanie danych osobowych będące potencjalną konsekwencją czynności 

technicznych wynikających z przedmiotu umowy na wykonanie usługi, o której mowa w 

§ 2 niniejszej umowy 



3. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą 

Umową, RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa z zakresu prawa ochrony 

danych osobowych w okresie trwania umowy oraz zgodnie z udokumentowanymi 

poleceniami lub instrukcjami Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych 

osobowych w zakresie związanym z realizacją przedmiotu umowy i z zastosowaniem 

środków organizacyjnych i technicznych przetwarzania danych zgodnych z RODO. 

5. Wykonawca oświadcza, że nie przekaże danych osobowych powierzonych mu do 

przetwarzania zgodnie z niniejszą Umową poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do 

organizacji międzynarodowej. 

6. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy będzie przestrzegał i 

dostosuje się do zasad bezpieczeństwa informacji obowiązujących u Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że do przetwarzania danych będą dopuszczone wyłącznie osoby 

posiadające upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadane przez 

Wykonawcę oraz że będzie prowadził ich ewidencję. 

8. Wykonawca oświadcza, że osoby dopuszczone do przetwarzania powierzonych danych 

osobowych zobowiązane są do zachowania ich w tajemnicy zarówno w trakcie trwania 

umowy, jak i po jej zakończeniu. 

9. Wykonawca oświadcza, że będzie przestrzegał warunków korzystania z usług innego 

podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO, wyłącznie po 

uprzednim powiadomieniu Zamawiającego i wyłącznie za jego zgodą wyrażoną na piśmie. 

10. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać Zamawiającemu, najpóźniej w 

ciągu 8 godzin od wykrycia zdarzenia, informacje o naruszeniu ochrony powierzonych 

Przetwarzającemu danych osobowych, w tym informacje niezbędne Administratorowi do 

zgłoszenia naruszenia organowi nadzorczemu, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO. 

Zgłoszenie takie powinno być wysłane na adres cem@cem.wegorzewo.pl. 

11. Wykonawca zobowiązuje się udostępniać Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne 

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz do niezwłocznego 

poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności 

administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych 

osobowych na podstawie niniejszej umowy, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także 

o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania przez Wykonawcę tych danych osobowych. 

12. Niezwłocznie po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem 

powierzonych danych lub w przypadku wcześniejszego rozwiązania lub wygaśnięcia 

niniejszej umowy (z dowolnej przyczyny), po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, 

Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie powierzone na podstawie umowy dane, w 

tym wszelkie istniejące ich kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego 

nakazują przechowywanie danych osobowych. Usunięcie danych powinno zostać 

potwierdzone stosownym protokołem. 

13. W przypadku naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie 

ochrony danych osobowych lub niniejszej umowy oraz w przypadku roszczeń osób, 

których dane dotyczą wobec Zamawiającego, wynikłych z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w następstwie czego Zamawiający zostanie zobowiązany do wypłaty 

odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć 

poniesione z tego tytułu straty i koszty. 

 

 

 



 

 

§ 9 

Informacje i materiały niezbędne do wykonania zlecenia Wykonawca uzyska we własnym 

zakresie i na własny koszt.  

 

§ 10 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej udziale pełnomocnictwa Zarządcy Wspólnoty 

Mieszkaniowej tj. Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie, ul. Chrobrego 4, 11-600 

Węgorzewo, do działania w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie przedmiotu 

niniejszej umowy. 

 

§ 11 

Integralną część niniejszej umowy stanowi zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy. 

 

§ 12 

Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 13 

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej i zgody obydwu stron pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 15 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA 
 

 


