
  

  UMOWA ZP     /2020  -  WZÓR 

z dnia  .............. 2020r. zawarta pomiędzy 

 

Skarbem Państwa - Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez: 

…………………………….. – Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego          

z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 46/50, 60-972 Poznań 1, NIP: 526-00-13-054, REGON: 012513262-

00346, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

nr ……..….. z dnia …………..  r. zwaną dalej w umowie „Zamawiającym”  

a  

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

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

.................................................................................NIP ...................., REGON ..................., zwanym dalej 

„Wykonawcą” 

 

W wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania, do którego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się przepisów wyżej wymienionej ustawy, zawarto 

umowę o następującej treści: 

 

§1 

1. Zamawiający zgodnie z ofertą z dnia .......... stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy zleca 

Wykonawcy wykonanie ekspertyzy budowlanej obiektu Placówki Terenowej KRUS w Pile przy 

ul. Wincentego Pola 4. 

2. Zakres ekspertyzy obejmuje: 

 zbadanie stanu i określenie przyczyn pęknięć filarów, stropu i ścian zewnętrznych w rejonie całego 

podcienia oraz głównego wejścia do Placówki,  

 zaproponowanie technologii usunięcia tych uszkodzeń i zabezpieczenia budynku przed ich ponownym 

wystąpieniem, 

 opracowanie kosztorysu prac remontowych zgodnie z zaleceniami ekspertyzy (inwestorski i ślepy). 

3.  Zamawiający udostępni Wykonawcy: 

a) posiadaną dokumentację dotyczącą obiektu, 

b) obiekt w celu dokonania oględzin, odkrywek itp. 

4. Ekspertyza zostanie wykonana w formie dokumentacji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w formie 

elektronicznej: zapis na płycie CD w formacie WORD i JPEG. 

5. W przypadku zaistnienia możliwości przeprowadzenia naprawy w różny sposób Wykonawca przedstawi 

zamawiającemu co najmniej 2 opcje sposobu naprawy. 

6. Miejscem odbioru wykonanej ekspertyzy będzie siedziba Zamawiającego (ul. Św. Marcin 46/50,                

60-972 Poznań). 

7. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest 

protokół wykonania usługi podpisany przez obie strony umowy (załącznik nr 2 do umowy). 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z niniejszą 

umową, wymaganiami Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, a także normami, warunkami 

technicznymi, przepisami dotyczącymi technologii oraz aktualną wiedzą budowlaną. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia ......................... oraz jest członkiem ................................... .. 

10. Osobami wyznaczonymi do kontaktu po stronie Zamawiającego są: 

- Justyna Buczkowska – Kierownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego OR KRUS w Poznaniu, tel. 

61 851 22 22,  

- Grzegorz Płachta – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Pile, tel. 67 212 50 23 

11. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest ......................................... – tel. ................................, e-mail: 

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

 

 



  

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust.1 niniejszej umowy 

w terminie do dnia ……………..…… (do 30 dni od daty podpisania umowy). 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonaną ekspertyzę. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do dochodzenia odszkodowania za poniesione szkody wynikłe z błędnej ekspertyzy Wykonawcy. 

 

§3 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1 nie 

przekroczy łącznie kwoty ........................... zł netto (słownie: ....................................................................... 

złotych) a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 23% kwoty ....................... zł brutto (słownie: 

....................................................... złotych), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony protokół wykonania usługi (stanowiący załącznik nr 2 

do umowy) podpisany przez Wykonawcę i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 

(Kierownika/pracownika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego).  

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy 

podane na fakturze, w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz 

z protokołem wykonania usługi. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności. 

 

§4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca – w wysokości 10% wartości zamówienia brutto określonego w §3 ust. 1 niniejszej 

umowy; 

b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 10% wartości 

zamówienia brutto określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy; 

c) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia; 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego kary umowne. 

 

§5 

1. Niniejszą umową Wykonawca przenosi majątkowe prawa autorskie do wykonanej w ramach niniejszej 

umowy ekspertyzy na Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, na wszystkich 

polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie: 

a) utrwalenia i zwielokrotnienia przedmiotu umowy - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału lub kopii, 

c) rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony w niniejszym ustępie lit. b)            

- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także 

publiczne udostępnienie przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

d) korzystania na własny użytek, 

e) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, a w szczególności w celu złożenia 

oferty na wykonanie robót objętych dokumentacją będącą przedmiotem niniejszej umowy, 

f) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym. 



  

2. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzenia prawem wymienionym w ustępach 

poprzedzających tak w kraju jak i za granicą. 

3. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego prawo własności wszystkich egzemplarzy, które 

zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przedmiotu umowy. 

4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw własności egzemplarzy następować będzie z chwilą 

przekazania Zamawiającemu ekspertyzy (w formie wskazanej w § 1 ust.4) stanowiącej przedmiot umowy 

w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1. 

 

§6 

Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, 

w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją 

niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego 

zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane 

dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy.  

 

§ 7 

 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej 

umowy. 

§ 8 

 

Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej 

umowy. 

 

§9 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu 

pod rygorem nieważności. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. 

 

 

§11 

Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy Strony podaja rozstrzygnięciu przed sądem 

właściwym dla siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu. 

 

§12 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego 

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ................... 

Załącznik nr 2 – Protokół wykonania usługi  – wzór. 

 

 

 

 

 

 

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

                          ZAMAWIAJĄCY                    WYKONAWCA 



  

Załącznik nr 2  

do umowy ZP     /2020 

z dnia ................ 

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI 

 

 

1. Wykonawca:  

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

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

Reprezentowany przez ………………..........…………………………………………………….……………. 

 

2. Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu 

Reprezentowany przez:  

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

 

4. Specyfikacja/zakres usługi: 

Wykonanie ekspertyzy budowlanej obiektu - Placówki Terenowej KRUS w Pile, ul. Wincentego Pola 4 

zawierającej: 

 zbadanie stanu i określenie przyczyn pęknięć filarów, stropu i ścian zewnętrznych w rejonie całego 

podcienia oraz głównego wejścia do Placówki,  

 zaproponowanie technologii usunięcia tych uszkodzeń i zabezpieczenia budynku przed ich 

ponownym wystąpieniem, 

 opracowanie kosztorysu prac remontowych zgodnie z zaleceniami ekspertyzy (inwestorski i ślepy). 

5. Potwierdzam wykonanie usługi zgodnie z umową ZP     /2020 z dnia       .     .2020r. i odbiór 2 egzemplarzy 

ekspertyzy technicznej w wersji papierowej oraz 1 szt. płyty CD z wersją elektroniczną zgodnie z zapisami 

umowy.  

 

 

Poznań, dnia ……………….. 2020r. 

 

 

 

 

           ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 

 

 

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

 

 

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

 


