
                                                        UMOWA Nr ……                                                        WZÓR  

zawarta w Skoroszycach w dniu ………………….r.  

pomiędzy Gminnym Zespołem Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli,  

w imieniu której działa Kierownik GZEASiP – mgr inż. Danuta Trzaskawska zwana dalej 

Zamawiającym  

a firmą ……………………………………………………………………………………………. 

zwaną dalej Wykonawcą. 

§1 

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: usunięcie 

nieprawidłowości, wskazanych w Decyzji nr 15/2020/PZ Komendanta Powiatowego PSP w Nysie z 

dnia 19 marca 2020 roku, w budynku przedszkolnym ul. Radziechowska 38 Sidzina w Zespole 

Szkolno- Przedszkolnym w Sidzinie ul. Radziechowska 3 48,-320 Sidzina. 

 2. Szczegółowy zakres robót określony jest w zaproszeniu do złożenia oferty oraz w ofercie złożonej 

przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.  

3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych 

niniejszą umową warunkach.  

§2 

Realizację przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w dniu …………………2022r., a zakończy                  

w dniu ……………2022r. 

§3 

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:  

1) wykonanie przedmiotu umowy w zakresie, terminach oraz zgodnie z innymi postanowieniami 

określonymi w niniejszej umowie,  

2) zorganizowanie i utrzymanie swojego zaplecza budowy, utrzymania ładu i porządku na terenie 

budowy, 

 3) przestrzeganie na terenie budowy przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony przeciwpożarowej.  

2. Od dnia rozpoczęcia prac remontowych Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim na terenie wykonywanych prac. 

§4 

Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w §1 strony ustalają wynagrodzenie 

Wykonawcy na kwotę ……………………….zł. brutto (w tym podatek VAT)  

Słownie złotych: ……………………………………………../100. 

§5 

 1. Rozliczenie należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy dokonane będzie fakturą końcową 

sporządzoną w oparciu o protokół odbioru robót (końcowy).  



2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy regulowana będzie przez Zamawiającego przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………… w terminie 30 dni, licząc 

od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.  

3. W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwot 

naliczonych kar z faktury Wykonawcy. 

§6 

1. Cały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi. 

 2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, nie może 

dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji niniejszej umowy.  

§7 

 1. Wykonawca jest zobowiązany wypłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:  

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% 

wynagrodzenia umownego brutto,  

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto 

za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż łącznie 20% wynagrodzenia,  

3) za opóźnienie w usunięciu wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, lecz nie więcej niż łącznie 30% 

wynagrodzenia.  

2. W przypadku, gdy szkoda przewyższa naliczone kary umowne Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.  

§8 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy 

z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. 

§9 

Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadkach określonych w Kodeksie 

Cywilnym, a nadto w przypadku nieterminowego wykonania robót. 

§10 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie 

rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości.  

2. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego.  

3. W dacie odbioru końcowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, określający 

szczegółowe warunki gwarancji jakości /wg wzoru stanowiącego integralną część niniejszej umowy/.  

§11 

 1. Do kontaktów z Wykonawcą oraz do koordynacji prac związanych z realizacją umowy 

Zamawiający wyznacza:……………………….  

2.Wykonawca ustanawia przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym: ……………………..  

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga aneksu do umowy, lecz wymaga 

wzajemnego poinformowania stron w formie pisemnej.  



§12 

 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu 

pod rygorem nieważności.  

§13 

 Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

§14 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§15 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

§16 

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:  

1. administratorem Pana danych osobowych jest Urząd Gminy – Gminny Zespół Ekonomiczno - 

Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach reprezentowany przez Kierownika . Dane 

kontaktowe administratora: ul. Nyska 11, 48-320 Skoroszyce, tel. 77 431 80 96,   e-mail: 

gzeasip@skoroszyce.pl  

2. Inspektor ochrony danych osobowych w GZEASiP w Skoroszycach - kontakt: tel. 77 431 80 96, 

email: akaczmarczyk@skoroszyce.pl Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b, c RODO w celu związanym z wykonaniem umowy z dnia 24.06. 2019r. nr 4/7013.5.2019 , 

której Pan/Pani jest stroną, a której przedmiotem jest wykonanie zadania związanego z usunięciem 

nieprawidłowości, wskazanych w Decyzji nr 15/2020/PZ Komendanta Powiatowego PSP w Nysie                

z dnia 19 marca 2020 roku, w budynku przedszkolnym ul. Radziechowska 38 Sidzina w Zespole 

Szkolno- Przedszkolnym w Sidzinie ul. Radziechowska 3,  48-320 Sidzina:  

3. w budynku przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sidzinie, ul. Radziechowska 38,                  

48-320 Sidzina.  

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany umową i w celu jej 

realizacji.  

5. Obowiązek podania przez Pana/Pani danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest 

niezbędne do zawarcia umowy w formie pisemnej, a następnie jej wykonania.  

6. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

7. Posiada Pan/Pani: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana 

dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych. 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą KC oraz nie może naruszać integralności pozostałych załączników 
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do umowy. Nie może skutkować również zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. − 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. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. − prawo do wniesienia skargi               

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

8. Nie przysługuje Panu/Pani:  

− 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. b RODO.  

 

 

  

             Z A M A W I A J Ą C Y                                                                  W Y K O N A W C A  

 

 

 

Kontrasygnata Głównej Księgowej GZEASiP 

 


