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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 
 
 

UMOWA Nr:  …………………. 
 

Zawarta w dniu ………………... w Łubnianach  pomiędzy: 
Gminą Łubniany z/s, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP 991-034-49-13, REGON 531413142, 
reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy – Paweł Wąsiak 
2. Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Kępa-Danek 

zwaną dalej Zamawiającym 
a 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
reprezentowanym przez: 

1. Właściciela – ………………………… 

zwanym Wykonawcą  

W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie do 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), została zawarta umowa 

o następującej treści: 

 
PRZEDMIOT UMOWY 

§1. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż boiska wielofunkcyjnego, osprzętu  
do tenisa ziemnego oraz piłkochwytów. 
 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje również:  
a) wykonanie wszelkich robót związanych z zagospodarowaniem placu budowy,  
b) organizację i koordynację całego procesu budowlanego w ramach wykonawstwa 
inwestycji,  
c) wykonanie wszelkich czynności związanych z przekazaniem obiektu do użytkowania 
wskazanemu przez Zamawiającego użytkownikowi, wykonanie dokumentacji 
powykonawczej,  
d) wykonanie wszelkich robót związanych z likwidacją placu budowy i jego zaplecza  
po zakończeniu robót oraz uporządkowaniem terenu budowy i zaplecza w sposób zgodny  
z wymogami Zamawiającego. 
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3. Zamawiający oświadcza, iż posiada tytuł prawny do terenu objętego umową. 

 
4. Od daty protokólarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu 

protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje,  
jak i za teren na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu  
i porządku oraz za wszelkie szkody jakie mogą na nim powstać. 

 

 

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w  ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, na operację pt.: „Stworzenie innowacyjnego 

boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Biadaczu”. 

 
TERMIN REALIZACJI 

§2. 
 

Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się 
do:   …………………….  
 
 

KOMUNIKACJA 
§3. 

 
1. Przedstawicielem Zamawiającego w kontaktach z Wykonawca będzie …… 
2. Przedstawicielem  Wykonawcy będzie………………………….. 

  
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§4. 
 

1. Wykonawca oświadcza, że prace wykona osobiście, rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi 
zasadami i przepisami oraz, że posiada odpowiednie wymagane prawem kwalifikacje  
i uprawnienia do realizacji zakresu określonego w § 1. niniejszej umowy. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających  
z umowy innym osobom w części lub całości. 

3. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach  
w wypełnianiu zobowiązań umownych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na własny koszt transport odpadów do miejsc ich 
wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 
p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 
robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi 
robotami. 
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OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 5. 
 

1. Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. 
2. Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
3. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace; 

 
 

WYNAGRODZENIE 
§ 6. 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy ustala się 

wynagrodzenie w wysokości:  
Cena umowna brutto …………………… zł (słownie: …………………..…………………………….zł i ……/100) 
netto ……………………………………..zł (słownie:……………………………………………..zł i …………/100) 
VAT………………………. 

2. Wykonawca wystawi fakturę końcową pod warunkiem odebrania przez Zamawiającego  
i spisania Protokołu Odbioru. 

3. Termin płatności faktury: 21 dnia od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego   
4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki. 
5. Należność zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 
6. Fakturę należy wystawić na: 
  Nabywca :  Gmina Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104,   NIP : 991-03-44-913 
    Płatnik :      Urząd Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 

 
 

KARY UMOWNE 
§ 7. 

 
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach: 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy  
z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy  
 z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca , w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto 
 określonego w § 4 umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku opóźnienia w oddaniu    
 Zamawiającemu należycie wykonanego przedmiotu umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia 
 brutto określonego w § 4 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego  
 z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, 
 niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu 
 Cywilnego. 
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GWARANCJA 
§ 8. 

 

1. Gwarancja na montaż boiska wielofunkcyjnego wynosi 3 lata  i 10 lat gwarancji producenta. 

2. Gwarancja na montaż osprzętu do tenisa ziemnego oraz piłkochwytów wynosi 3 lata. 

3. Dokument gwarancyjny, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, jako załącznik do protokołu odbioru 

ODBIÓR ROBÓT 
§ 9. 

 
1. Zamawiający dokona odbioru końcowego w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 

zakończenia robót. 
2.  Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do końcowego odbioru robót budowlanych  

 w formie pisemnej.  
3.  Z czynności odbiorowych Zamawiający sporządza protokół. 
4.  Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu i jego   

przekazania do użytkowania 
5. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia zgłoszonych 

wad w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich usunięcia. 
 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE 
§10. 

 
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

 piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy miejscowo 

 dla siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie 

 obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
4. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta zgłoszona przez Wykonawcę.  
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

 egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający. 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
§ 11. 

 
1. 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 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
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a)   administratorem danych osobowych jest:  
Wójt Gminy Łubniany.  
Dane kontaktowe: ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, tel. 77 42 70 533. 

b) inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest: Katarzyna Knap 
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celach 

związanych z realizacją niniejszej umowy, 
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania poprzedzającego zawarcie umowy oraz umowa, w tym na 
podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

e) w odniesieniu do danych osobowych zawartych w niniejszej umowie decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; dane nie zostaną 
również przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, 

f) dane będą przetwarzane przez okres przechowywania akt określony przez przepisy 
odrębne, jednak nie krócej niż do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających  
z niniejszej umowy, ustalonego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 

g) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla zawarcia niniejszej umowy. 
 

2.    Wykonawcy przysługuje: 
a) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do własnych danych osobowych, 
b) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania własnych danych osobowych, 
c) 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,  
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.  
 
 
3. Wykonawcy nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.  

 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA: 

 
 
 
 
 
Załączniki: 

1) Oferta złożona przez Wykonawcę. 
 


