
UMOWA O DZIEŁO nr ……… 

do postępowania nr UZ-36/IAEPAN/2022  

 

zawarta w dniu …………………..   pomiędzy   

 

 
Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą 00-140 Warszawa, Al. 

Solidarności 105, wpisanym do Rejestrze Instytutów Naukowych PAN pod nr RIN-I-40/98, NIP 525-

000-88-44, reprezentowanym przez: 

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

 
a 
……………………………………………………………………………………… 

zarejestrowaną w ………….. pod nr …………………………….., NIP: …………………………. 
reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej Wykonawcą, 
 
 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru Oferty Wykonawcy w zamówieniu o wartości 

poniżej 130 000,00 zł, prowadzonym w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz wewnętrzne regulacje 

Zamawiającego, stosownie do postanowień art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

11 września 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) Strony zawarły umowę następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę 

polegającą na: 
a) wykonaniu operatu/ - ów szacunkowych dla nieruchomości i celów określonych w opisie 

stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 
b) jednorazowo, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy licząc od dnia odbioru dzieła, dokona 

nieodpłatnie potwierdzenia aktualności operatu/ -ów szacunkowych, o których mowa pod lit. a) 
powyżej.  
 

2. Operaty oraz potwierdzenia aktualności zostaną przekazane Zamawiającemu w 2 (dwóch) 
egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym. 
 

3. Do operatu zostanie załączona następująca aktualna dokumentacja: 
a) protokół z oględzin nieruchomości z dokumentacją fotograficzną,  
b) dokumenty niezbędne do sporządzenia operatu – w szczególności: aktualny wypis  

z wyrysem z ewidencji gruntów i budynków, wypis z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, a gdy go brak wypis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, 

c) inna niezbędna przy sporządzaniu operatu szacunkowego. 
  

4. Operat szacunkowy, oprócz wartości nieruchomości, musi zawierać odrębnie podaną wartość prawa 
własności lub prawa wieczystego użytkowania gruntu i odrębnie wartość naniesień.  
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§2  
Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy 

 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie środki i narzędzia potrzebne do wykonania przedmiotu 

umowy, a także posiada uprawnienia niezbędne do zgodnego z prawem wykonywania oszacowania. 
 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy wykona z zachowaniem należytej staranności 
właściwej dla zawodowego charakteru tych czynności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  
i standardami zawodowymi, normami technicznymi, zasadami etyki zawodowej i postanowieniami 
niniejszej umowy.   

 
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z umową i zna warunki, w których będzie wykonywał 

przedmiot umowy. 
  
4. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania przedmiotu umowy. Zlecenie osobie 

trzeciej wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z wykonaniem go, wymaga każdorazowej zgody 
Zlecającego. Za czynności podejmowane przez osobę trzecią,  Wykonawca odpowiada jak za własne. 

  
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji, do których 

miał dostęp w związku z wykonaniem niniejszej umowy. 
   
6. Posiada i będzie posiadał przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 
kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy 
prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 
805). W przypadku, gdy posiadane ubezpieczenie OC wygasa w czasie trwania umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przedłużenie 
ubezpieczenia (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), nie później niż w 
terminie 3 dni od dnia następującego po dniu wygaśnięcia poprzednio obowiązującego ubezpieczenia. 
Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia  (czy kopia polisy) OC stanowi Załącznik nr 4 do umowy. 

 
7. W ramach niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się jednorazowo, w terminie 14 (czternastu) dni 

kalendarzowych od daty wezwania do dokonania aktualizacji, wysłanej na adres poczty elektronicznej 
wskazany w § 14 ust. 9, potwierdzić aktualność operatu/-ów objętego niniejszą umową. Potwierdzenie 
aktualności operatu, o którym mowa powyżej Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia 
przewidzianego w § 6 ust. 1. 

 
§3  

Zobowiązania Zamawiającego 
 
1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy nieruchomości w celu dokonania oględzin, 

badań i ewentualnych pomiarów.  
 

2. Termin udostępnienia nieruchomości dla celów określonych powyżej należy ustalić  
z administratorem nieruchomości – p. …………, tel.: ……………., e- mail: ……………… . 

 
§4 

Termin realizacji umowy 
 

Strony ustalają następujące terminy dla wykonania umowy: 
1. Termin rozpoczęcia:  

a) dla wykonania operatu szacunkowego – dzień podpisania umowy 
b) dla potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego – data przekazania zlecenia 

2. Termin zakończenia: 
a) dla wykonania operatu szacunkowego – maksymalnie …… dni kalendarzowych od dnia 
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zawarcia umowy,  
b) dla potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego – maksymalnie …… dni 

kalendarzowych od daty wystawienia zlecenia.  
 

§5 
Warunki umowy 

 
1. Wykonawca użyje do wykonania operatu szacunkowego materiałów własnych oraz pokryje koszty 

związane z wykorzystaniem i zakupem tych materiałów. 
 

2. Wykonawca sporządzi operat/-y szacunkowe z uwzględnieniem wytycznych stanowiących 
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a wszelkie sytuacje wymagające wyjaśnień, wynikłe w trakcie 
realizacji zamówienia winien uzgadniać z Zamawiającym w formie korespondencji elektronicznej, 
wysyłanej na adres wskazany w § 14 ust. 8. 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu operatu w terminie 
wskazanym w § 4 pkt. 2. 

 

4. Zamawiający sprawdzi prawidłowość i kompletność wykonania operatu szacunkowego, w tym co 
do kompletności opracowania oraz przydatności tego operatu dla celu, w jakim został sporządzony. 

 

5. Przyjęcie operatu szacunkowego nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez 
Zamawiającego oraz przez Wykonawcę, po sprawdzeniu kompletności i prawidłowości wykonania 
operatu szacunkowego. Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik nr 5 do umowy. 

 

6. W razie stwierdzenia wad lub błędów w dostarczonym operacie szacunkowym, Wykonawca usunie 
je na własny koszt, zgodnie ze zgłoszonymi przez Zamawiającego zastrzeżeniami,  
w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego na adres wskazany 
w § 14 ust. 8. 

  

7. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego uważa się dzień wysłania przez 
Zamawiającego korespondencji elektronicznej z zastrzeżeniami. Za dzień usunięcia wad lub błędów 
przez Wykonawcę uważa się dzień dostarczenia poprawionego operatu zgodnie  
z wymogami wskazanymi w § 1 ust. 2-4 umowy. 

 

8. W razie usunięcia uwag w terminie wyznaczonym na podstawie ust. 6, Zamawiający nie naliczy 
Wykonawcy kary za zwłokę, określonej w § 10 ust. 4 umowy. 

 

9. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 6, jeżeli Wykonawca nie usunął 
wskazanych przez Zamawiającego wad i błędów, Zamawiający może w terminie 7 dni od umowy 
odstąpić i zgodnie z § 10 ust. 2 lit. b) umowy naliczyć karę umowną. 

 

10. Operat szacunkowy, będący przedmiotem niniejszej umowy, z chwilą protokolarnego przekazania 
Zamawiającemu staje się własnością Zamawiającego. 

 
§6 

Wynagrodzenie  
 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 uwzględnia wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca  
w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym w szczególności: koszty uzyskania 
dokumentów i materiałów niezbędnych do wykonania  przedmiotu niniejszej umowy, koszty związane 
z potwierdzeniem aktualności operatu, podatki i opłaty należne z tytułu niniejszej umowy, z których 
Wykonawca rozliczy się samodzielnie. 
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2. Całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy Wykonawca wynosi brutto:  ………… (słownie: 

…………………), tj.: netto …………. zł (słownie: ……………..) + 23% podatek VAT, w tym: za 
przeniesienie praw autorskich: ………. zł (słownie: …….) brutto. 

   
3. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowi podpisany przez Zamawiającego 

Protokół Odbioru operatu/ - ów szacunkowych potwierdzający wykonanie pracy bez zastrzeżeń. 
 
4. Podpisanie Protokołu Odbioru przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wady dzieła.  
  
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy 

wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy. 
 
6. Określone wyżej wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje stałe i niezmienne w trakcie obowiązującej 

umowy, za wyjątkiem przypadku zmiany powszechnie obowiązujących stawek podatku VAT, przy 
uwzględnieniu postanowień dotyczących zmian w niniejszej umowie. 

 
§7 

Płatność 
 
1. Należność za dostarczony przedmiot umowy zostanie uregulowana przelewem na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury na podany rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od jej 
otrzymania przez Zamawiającego, po uprzednim przyjęciu przedmiotu umowy stosownie do treści §6 
pkt. 3 i 4. 
 

2. Fakturę VAT należy wystawić na: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, al. Solidarności 105, 00-140 
Warszawa; NIP: 525 00 08 844; REGON: 000325713. 
 

3. Za dzień dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

4. Przelew wierzytelności z tytułu niniejszej Umowy, na zasadach określonych przepisami Kodeksu 
cywilnego, jest dopuszczalny za zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

5. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci  
z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci 
Wykonawcy. 

 
§8  

Prawa autorskie 
  

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do 
wykonanego przedmiotu umowy oraz, że nie naruszają one i nie będą naruszały praw autorskich osób trzecich, do 
wszelkich materiałów i wyników prac, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, dostarczonych Zamawiającemu 
przez Wykonawcę. 
  

2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego  
z przedmiotu umowy, Wykonawca na swój koszt i ryzyko podejmie wszelkie kroki przewidziane prawem, które 
zapewnią należytą ochronę Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich. 

  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zrekompensowania Zamawiającemu wszelkich kosztów , jakie Zamawiający 
może ponieść, poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub 
pozwem sądowym z zakresu praw autorskiego, w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z przedmiotu 
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umowy. 
  

4. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, przenosi na Zamawiającego całość autorskich 
praw majątkowych do dzieła, udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego, przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 
prawa autorskiego i zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw 
osobistych oraz udziela Zamawiającemu zezwolenia na ich wykonywanie na czas nieokreślony. 
Przeniesienie ww. praw następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru,  
o którym mowa w § 5 ust. 5, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych(Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.). 

 

5. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, następuje bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby 
egzemplarzy i nośników, w zakresie następujących pól eksploatacji: 
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku; 
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką; 
c) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu bez ograniczeń; 
d) umieszczanie w całości lub części w dokumentacji przetargowej i innych 

dokumentach dotyczących postępowań prowadzonych przez Zamawiającego; 
e) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego i przekazu multimedialnego. 
 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy obejmuje wynagrodzenie należne Wykonawcy 
za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz za przeniesienie własności nośników. 

 
§ 9 

Klauzula poufności 
 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały przekazywane przez Zamawiającego  
w celu wykonania  przedmiotu niniejszej umowy mają charakter poufny, i w związku z tym zobowiązuje 
się do nieudostępniania ich osobom trzecim oraz do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
które uzyskał w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 
  

2. Strony zobowiązane są klauzulą poufności bezterminowo. Ujawnienie informacji przez Stronę wymaga 
każdorazowo zgody drugiej Strony. 

 
3. Wykonawca zobowiązuje się w żaden sposób nie wykorzystywać, tak na potrzeby własne jak i na 

potrzeby osób trzecich, ani ujawniać osobom trzecim (z wyjątkiem ujawnienia dokonywanego na 
żądanie sądów, uprawnione żądanie organów władzy publicznej oraz z mocy prawa) jakichkolwiek 
materiałów wskazanych w pkt. 1 powyżej bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 

 
4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które są powszechnie znane lub podane 

zostały do publicznej wiadomości w sposób nie naruszający postanowień niniejszej umowy.  
 

§ 10 
Kary umowne 

 
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony przewidują zapłatę kar umownych 
z następujących tytułów: 
1. Zamawiający: 

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  
w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto (dla danej części zamówienia. 

b)  za zwłokę Zamawiającego w realizacji płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy: odsetki ustawowe 
za każdy dzień zwłoki. 
 

2. Wykonawca: 
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a) za zwłokę Wykonawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w § 4 ust. 2 lit a) i b) umowy, 
w wysokości 3 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto (dla danej części zamówienia) za 
każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, 
w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto (dla danej części zamówienia) za każdy dzień 
zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w §5 ust. 6 umowy. 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
określonych w § 11 umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto (dla danej części 
zamówienia), 

d) w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w § 2 ust. 6  
w określonym w § 2 ust. 6 terminie, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 
100 zł za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu tego dokumentu. 
 

3. Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar umownych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

4. Kary umownej za zwłokę nie nalicza się za okres wskazany w § 5 ust. 4, tj. za okres niezbędny 
Zamawiającemu na sprawdzenie wykonanego operatu. 

  
5. W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, o który mowa w ust. 3, Zamawiający wystawi 

notę obciążeniową. 
  
6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia w danej 

części, o którym mowa w § 6 umowy.  
 
7. W przypadku odstąpienia od umowy zostanie wystawiona nota obciążeniowa. 

 

8. Wszelkie przewidziane postanowieniami umowy kary są od siebie niezależne i należą się  
Zamawiającemu  w  pełnej  wysokości,  także  w  przypadku,  gdy  w wyniku jednego zdarzenia 
naliczana jest więcej niż jedna kara. 

 

9. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty 
kar umownych. 

 
§ 11 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
a) natychmiastowo, w przypadku, gdy nastąpi zwłoka w wykonaniu umowy przekraczająca 7 dni 

kalendarzowych, 
b) natychmiastowo, w przypadku, gdy pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego, Wykonawca nie realizuje zamówienia zgodnie z umową lub uporczywie  
i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. 
 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
3. Oświadczenie o odstąpieniu należy w terminie 7 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego 

informacji o podstawie do odstąpienia o d umowy. 
 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy będzie przysługiwało wyłącznie wynagrodzenie z 

tytułu wykonanej i dostarczonej części umowy.  
 

§ 12 
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Zmiana umowy 
  
1. Wszelkie zmiany umowy winny być dokonane w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

 
2. Dopuszcza się zmiany umowy w następujących przypadkach: 

a) Zaistnienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym 
w § 4 umowy, 

b) W przypadku zmiany stawki VAT dopuszcza się możliwość zmiany w zakresie kwoty VAT  
i kwoty wynagrodzenia brutto 

c) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dopuszcza się możliwość 
zmiany tych postanowień umowy, na które zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
ma wpływ. 

d) Na wniosek Zamawiającego, w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami losowymi 
dotyczącymi przedstawiciela lub podwykonawcy Zamawiającego uczestniczących  
w przygotowaniu materiałów do realizacji przedmiotowego zamówienia, Strony za obopólnym 
porozumieniem mogą zmienić termin realizacji prac objętych umową, określony w § 4 umowy. 

 
§ 13 

Cesja wierzytelności  
 
Cesja wierzytelności pieniężnej należnej Wykonawcy z tytułu wykonania umowy lub jej części, wymaga 
zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 
§ 14 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania wszystkich osób 
wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji umowy, w tym podwykonawców, jak za swoje własne 
działania lub zaniechania. 

 
3. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnie rzeczowo właściwy Sąd. 

 
4. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami w związku z realizacją Umowy, 

Strony będą je rozwiązywać polubownie. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu, 
każda ze Stron uprawniona będzie do poddania sporu pod jurysdykcję sądu polskiego właściwego 
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
 
5. Nagłówki umieszczone w tekście Umowy, mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na 

interpretacje Umowy. 
 

6. Strony zgodnie oświadczają, że podpisanie niniejszej umowy oraz dokumentów związanych z jej 
realizacją i rozliczeniem może nastąpić w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisu 
kwalifikowanego. Dokumenty zachowują ważność, gdy posiadają formę pliku elektronicznego  
w formacie .pdf z możliwością zidentyfikowania danych osoby podpisującej, również, gdy jedna ze 
stron złożyła podpis elektroniczny, a druga strona złożyła podpis odręczny. 

 
7. O dacie zawarcia umowy decyduje data wpływu umowy podpisanej przez Wykonawcę do 

Zamawiającego. Potwierdzeniem wpływu do Zamawiającego jest: dla formy papierowej - data 
złożenia/wpływu na Dziennik Podawczy potwierdzona stosowną pieczęcią, zaś dla formy 
elektronicznej – data wpływu na adres e-mail: ……………., co potwierdza stosowny wydruk.   
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8. Osobą wyznaczoną do kontaktów po stronie Zamawiającego jest p. ……………….., nr tel. 
……………., e-mail: ………… 

 
9. Osobą wyznaczoną do kontaktów po stronie Wykonawcy jest p. ………………….., nr tel 

……………, e-mail: ………… 
 
10. Zmiana osób do kontaktu określonych powyżej nie stanowi zmiany umowy, jednak w przypadku takiej 

zmiany, wymagane jest niezwłoczne przekazanie drugiej stronie informacji o tej zmianie. 
 

§ 15 
Informacja RODO 

 
1. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe Wykonawcy w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, PESEL, oraz numer rachunku bankowego będą przetwarzane przez IAE PAN jako 
administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018, poz. 1000) zwanej dalej „Ustawą”, Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 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: „RODO”) oraz innymi powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa w celu realizacji zobowiązań wynikających z Umowy, w tym realizacji płatności 
wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
  

2. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez IAE PAN przez okres niezbędny 
do archiwizacji, zgodnie z wymogami prawa. 

  
3. Dane osobowe Przyjmującego zamówienie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO. 

  
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy,  

a Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, 
sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, oraz inne 
uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa, m. in. Wykonawcy 
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych. 

 
5. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznego  

i prawidłowego przeprowadzenia procesu wydania publikacji, a konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie uniemożliwienie udziału w procesie publikacji w Wydawnictwie IAE PAN. 

 
6. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą 

elektroniczną: iod@iaepan.edu.pl 
 

7. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy, w związku i w celu wykonywania Umowy, mogą być: 
a) pracownicy IAE PAN na podstawie upoważnienia; 
b) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT; 
c) podmioty świadczące na rzecz IAE PAN, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, 

usługi prawne, analityczne; 
d) operatorzy, pocztowi i kurierzy; 
e) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności; 
f) organy uprawnione do otrzymania danych osobowych Przyjmującego zamówienie na podstawie 

przepisów prawa. 
 

8. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie Ustawy zawartych w Umowie dotyczących go 
danych osobowych. 
 

§ 14 

mailto:iod@iaepan.edu.pl
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Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Zamawiającego i dla 
Wykonawcy. 
 
 

     ………………………                                                                   ……………………. 
        ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy:  

1. Załącznik nr 1 - Wytyczne dla rzeczoznawców  

2. Załącznik nr 2 - Opis nieruchomości przeznaczonych do wyceny 

3. Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy (Formularz ofertowy)   

4. Załącznik nr 4 - Polisa ubezpieczenia OC rzeczoznawcy 

5. Załącznik nr 5 - Protokół odbioru - wzór 

 

 

 

 

 

 

 


