Załącznik nr 3 do
ogłoszenia
Projekt umowy

Umowa ……/2019
zawarta w dniu ………..2019 roku w Rząśni, pomiędzy Gminą Rząśnia, ul. Kościuszki 16,
98-332 Rząśnia reprezentowaną przez:
Tomasza Stolarczyka – Wójta Gminy Rząśnia
przy kontrasygnacie Renaty Buczkowskiej – Skarbnika Gminy
zwanym dalej „Zamawiającym"
a
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę usługi konserwacji dachu na
budynku komunalnym w Broszęcinie (budynek po byłej szkole),
2. Zakres usług do wykonania obejmuje czyszczenie, częściowe uszczelnienie, malowanie dachu o
powierzchni około 460m2.

3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy stanowiący
jej integralną część.
§2
1.Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do 30.10.2019 roku.
2. Zmiana terminu może nastąpić za zgoda obydwu stron w formie aneksu do umowy.

1.
2.
3.
4.

§3
Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście bez udziału podwykonawców
Na wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy materiały Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu stosowne certyfikaty, atesty lub deklaracje właściwości użytkowych .
Wykonawca oświadcza, że użyte do montażu materiały wolne są od wad fizycznych i
prawnych.
Farba przed użyciem (w szczególności jej rodzaj i parametry) musza zostać zatwierdzone
przez Zamawiającego.

§4
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ………… zł brutto za
pomalowanie 1 m2, słownie: ………………………………………… brutto. Ostateczna
wysokość wynagrodzenia będzie ustalona powykonawczo i stanowić będzie iloczyn
pomalowanej powierzchni dachu i ceny umownej za pomalowanie 1 m2
2. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania wystawionej faktury.
3. Wykonawca ma możliwość przesłania zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 r., poz. 2191). Faktury należy
przesyłać za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) - centralną platformę
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do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów
pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami zamówień publicznych. Platforma
Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/
4. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§5
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za rozwiązanie umowy przez
którąkolwiek ze stron z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność ponosi Wykonawca w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek
ze stron z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
§6
1.Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci karę z tytułu niedotrzymania terminu wykonania
umowy w wysokości 70 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.
2. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci karę z tytułu niedotrzymania terminu na usunięcie
usterek gwarancyjnych o których mowa w §8 ust 1 w wysokości 40 zł brutto za każdy dzień
opóźnienia.
§7
1.Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego .
§8
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela ………… miesięcy gwarancji i
rękojmi. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek w
terminie 7 dni od daty zawiadomienia o ich wystąpieniu. Wystąpienie usterek w okresie
gwarancji będzie zgłaszane pisemnie na adres wykonawcy lub droga elektroniczną na adres:
…………….
2. W przypadku nie usunięcia usterek w tym terminie Zamawiający powierzy usunięcie usterek
osobie trzeciej a kosztami obciąży Wykonawcę bez odrębnego upoważnienia sądu w tym
zakresie.
§9
1.Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy unijnej reformy ochrony danych osobowych. Tym
samym, Wykonawca oświadcza również, że przetwarzanie powierzonych mu danych
osobowych, będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów 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 (zwanym dalej RODO)
2.Strony postanawiają, że zawarcie niniejszej Umowy stanowi udokumentowane polecenie
Zamawiającego, o którym mowa w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.
3.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
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
➢ administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Gmina Rząśnia, ul.
Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia tel 446317122 adres e-mail: gmina@rzasnia.pl/;
➢ W sprawie danych osobowych może Pan kontaktować się z nami pod adresem:
iod@rzasnia.pl,
➢ Pana/Pani/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z realizacją niniejszej umowy ;
➢ odbiorcami Pana/Pani/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do
informacji publicznej.
➢ w odniesieniu do Pana/Pani/Państwa danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
➢ posiada Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani/Państwa
dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani/Państwa danych
osobowych
• 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
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani/Państwo , że przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
➢ nie przysługuje Panu/Pani/Państwu :
• 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 Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
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