
 UMOWA NR.............. PROJEKT

zawarta w dniu  r. w Świdnicy pomiędzy:

Gminą Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49 reprezentowanej przez Świdnicki Ośrodek Sportu i
Rekreacji 58-100 Świdnica , ul. Śląska 35, NIP:884-00-24-797 w imieniu której występuje dyrektor
zwany w treści umowy „Zamawiającym” z jednej strony, zwanym w treści umowy
„Zamawiającym”

a:    
NIP:   

w imieniu której występuje:     – zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

          §1

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o  udzielenie  zamówienia publicznego  ,
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:  
"Wymiana  pokrycia  dachowego  przybudówki  hali  "Pionierów"wraz  z  rewitalizacją
szatni" 
   

2. Termin i przedmiot  realizacji umowy:
 
 

3.  Wykonanie  prac  zostanie  przeprowadzone  po  protokolarnym  przekazaniu  terenu
wykonania robót.       

4. Miejscem wykaniania zadania jest  teren  

§ 2

Integralną  część  składową  niniejszej  umowy  stanowi  o f e r t a  W y k o n a w c y  .
  

§ 3

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kwotę  netto:
2.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi po protokolarnym odbiorze robót.
3. Wynagrodzenie  płatne będzie  przez  Świdnicki Ośrodek Sportu i  Rekreacji  w Świdnicy

przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 1 4  dni od daty otrzymania faktury,
potwierdzonej i sprawdzonej przez przedstawiaciela Zamwiającego.

4. Bez zgody Zamawiającego , wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy nie może być
przedmiotem cesji na rzecz innych podmiotów. 

§4

Wykonawca zobowiązuje się do:
1.  Wykonania   przedmiotu   umowy   zgodnie   z   wiedzą   techniczną,   obowiązującymi

przepisami i niniejszą umową i kosztorysem ofertowym.
2. Zapewnienia   we   własnym   zakresie  i   na   własny   koszt   warunków   bezpieczeństwa   i

higieny pracy, a w przypadkach koniecznych wystąpienia do właściwych instytucji o zajęcie
części jezdni, chodnika lub placu.



3. Oddania przedmiotu umowy w terminie i bez wad.
4. Objęcia wykonanych robót gwarancją i rękojmią na okres  36 miesięcy od daty odbioru robót,
5.  Od momentu przejęcia placu budowy aż do chwili przekazania robót i placu budowy

Zamawiającemu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną i karną wobec osób trzecich.

§ 5

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów  własnych, fabrycznie
nowych.
2. Materiały i urządzenia o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom

wyrobów   dopuszczonych   do   obrotu   i   stosowania   w   budownictwie, określonym w art.
10 Ustawy - Prawo Budowlane.

3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca  zobowiązany jest okazać
w stosunku do wskazanych materiałów:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa,
b)   deklaracje   zgodności   lub   certyfikat   zgodności   z   Polska   Normą   lub   aprobatą

techniczną.
4. Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały niezbędne

do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zamawiący   może  zażądać potwierdzenia
jakości stosowanych materiałów i technologii

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu   przedmiotu umowy w terminach określonych w §1 pkt 2 - 5 %
wartości wynagrodzenia określonego§ 3 ust.1 umowy  , za kazdy dzień zwłoki.
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i

rękojmi za wady, w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień
zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcia wad.

c) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w
wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki,

licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,
b)  za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od   Zamawiającego w

wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

§ 7

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, podwyższającego
wysokość kar umownych do wysokości  poniesionej szkody.

 
§ 8

1.  Przedstawicielem Wykonawcy jest :   
 2. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego jest :   

§ 9



1. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru  na piśmie.
2.   Zamawiający   wyznaczy  termin  i   rozpocznie   odbiór   w  ciągu  14   dni   od   daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu   usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
- jeżeli   nie   uniemożliwiają   one   użytkowania   przedmiotu   odbioru   zgodnie   z

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,    Zamawiający

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół   zawierający  wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru .

                                                                                 
                                                                               § 10

1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy wprowadzane aneksem zaakceptowanym przez obie
strony w następujących przypadkach:
a)    jeżeli   zmiana   umowy   jest   korzystna   dla   Zamawiającego   (   korzyść   ekonomiczna,
techniczna, eksploatacyjna ),

b) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień
podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które
nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,

c) z powodu okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego  przez
czynniki zewnętrzne, którego  nie  można  było przewidzieć, w  szczególności  zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy
w przypadku:
a) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął  robót w wyznaczonym w umowie dniu.

    

    § 11

W  sprawach nie  uregulowanych niniejszą  umową stosuje się  przepisy  Kodeksu  Cywilnego,
Kodeksu Postepowania Cywilnego i ustawy prawo budowlane.

    § 12

Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla
Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                         ZAMAWIAJĄCY





  
.

....................................................                                                                       Świdnica dnia …………………
         /pieczęć firmowa Wykonawcy/

                                                                                                                             KARTA GWARANCYJNA

Do umowy nr …………….z dnia …………………….. r. o wykonanie robót budowlanych.

Przedmiot gwarancji

Data odbioru końcowego robót – ……………………………….  roku.
Warunki gwarancji:
      Zgodnie  z  §  12  umowy  nr  ……………………….  z  dnia  ………………….  roku,  Wykonawca  udziela

Zamawiającemu gwarancji jakości na okres  3 lat  do dnia    …………….. na wszystkie wykonane prace budowlane,
licząc od daty odbioru i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia.

1. W  okresie  trwania  gwarancji  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  bezpłatnego  usunięcia  wad  powstałych  
w okresie eksploatacji wykonanego dzieła, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to
możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku wad szczególnie uciążliwych
Wykonawca przystąpi do ich usuwania w terminie 1 dnia od daty powiadomienia. Uzgodniony termin usunięcia wady
może  ulec  przedłużeniu  w  przypadku  zaistnienia  niezależnych  od  udzielającego  gwarancji  przyczyn  okresowo
uniemożliwiających wykonanie prac określonego typu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

1. Zamawiający  ma  prawo  obciążyć  Wykonawcę  wszelkimi  kosztami  usunięcia  wad  w  ramach  wykonawstwa
zastępczego,  jeżeli  Wykonawca  nie  przystąpi  do  ich  usunięcia  w  terminie  określonym  wyżej,  bądź  usunie  je
nieskutecznie.

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania zgłoszonej wady, licząc od
dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady, do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady.

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanego przez Wykonawcę dzieła, wygasają po upływie
………  lat od daty końcowego odbioru robót.

4. Wykonawca zwolniony będzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady na skutek działań wojennych,
stanu  wyjątkowego,  strajków,  manifestacji,  rewolucji,  wszelkich  wewnętrznych  zamieszek,  ataków  terroru,
sabotażu, wandalizmu, klęsk żywiołowych, kataklizmów lub niewłaściwego użytkowania.

5. Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Zamawiający oraz działający  
w jego imieniu zarządca nieruchomości. Zgłoszenie takie kierowane będą do siedziby Wykonawcy.

6. Obowiązek  usunięcia  wad wykonanego dzieła  powstaje  z  chwilą pisemnego zawiadomienia  Wykonawcy przez
Zamawiającego o stwierdzonej wadzie.

7. Usunięcie  wady potwierdza  Zamawiający.  Stwierdzenie  usunięcia  wady  lub  też  odmowa  takiego  stwierdzenia
powinna nastąpić nie później  niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez udzielającego
gwarancji  o  dokonaniu  naprawy.  Niedokonanie  w  wyżej  określonym  terminie  odbioru  usunięcia  wad  przez
Zamawiającego będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia.

            Wykonawca:                                                                                           Zamawiający:
 

                                                              …………………………………………………….
                                                                                                                        podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy



Klauzula informacyjna 

1. Kategorie danych osobowych, zawarte w treści umowy z dnia roku (dalej zwanej „Umową”), lub
przekazane w związku z jej wykonywaniem Świdnickiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji przez
w ramach  aktualizacji  (tj.  zmiany  lub  uzupełnienia)  danych  zawartych  w  treści  Umowy,  są
następujące:  imię,  nazwisko,  pełniona  funkcja  lub  stanowisko  służbowe,  nr  telefonu,  adres
poczty elektronicznej. 

2. Z chwilą udostępnienia Świdnickiemu Ośrodkowi  Sportu i  Rekreacji  danych osobowych
przez , administratorem tych danych staje się Świdnicki Ośrodek Sportu                            i
Rekreacji (dalej zwany  „Administratorem”).

3. Z  inspektorem  ochrony  danych  można  kontaktować  się  drogą  pocztową  pod  adresem
Administratora lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: biuro@osir.swidnica.pl

4. Celem  udostępnienia  Administratorowi  danych  osobowych  jest  ustalenie  uprawnień  i
zobowiązań stron, poprzez zawarcie Umowy oraz wykonanie Umowy przez strony.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. b
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), zwanego dalej: „RODO”.

6. Kategorie danych,  określone w ust.  1,  dotyczą wyłącznie osób,  których dane zawarte są w
treści Umowy lub zostaną przekazane Administratorowi w ramach wykonywania Umowy, w tym
w przypadku aktualizacji (tj. zmiany lub uzupełnienia) tych danych.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres:
a) obowiązywania Umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy –

w przypadku  danych  zawartych  w dokumentacji  papierowej  dotyczącej  Umowy oraz  w
skrzynkach poczty elektronicznej,

b) 5 lat począwszy od następnego roku po dniu, w którym zakończono rozliczenia Umowy –
zawartych w dowodach księgowych.

8. Dane osobowe  będą  przekazywane następującym odbiorcom danych/kategoriom odbiorców
danych:
a) pracownikom  Administratora  zaangażowanym  w  wykonywanie  Umowy  po  stronie

Administratora - upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, 
b) podmiotom  świadczącym  usługi  informatyczne,  prawne  lub  windykacyjne  w  przypadku

dochodzenia roszczeń przez Administratora w stosunku do Bassau sp z o.o. sp.  w związku
z zawarciem Umowy lub w przypadku obrony przed takimi roszczeniami.

c) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.

10. Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi,  przysługuje prawo
żądania  od  Administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  sprostowania,  ograniczenia
przetwarzania  oraz  możliwość  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego:  Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

11. Przetwarzane  dane  osobowe  nie  będą  wykorzystywane  przez  Administratora  do
podejmowania  zautomatyzowanych  decyzji  w  indywidualnych  przypadkach,  w  tym  do
profilowania.

mailto:biuro@osir.swidnica.pl


Sporządził : Marcin Kistela
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