Wzór umowy
zawarta w dniu ....................... w Siechnicach pomiędzy:
Gminą Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 12 w Siechnicach, NIP 912-100-56-91, REGON
931935129, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Burmistrza Siechnic – Milana Ušáka
a
….
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§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na: „Okresowe
przeglądy, serwis systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na obiektach, zgodnie z
zestawieniem poniżej".
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów, serwisu systemów wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji na obiektach zarządzanych przez Gminę Siechnice zgodnie z załącznikiem nr 1 do
umowy: Opis przedmiotu zamówienia.
§2
Termin obowiązywania umowy: do 31 grudnia 2021 r.
Termin wykonania pierwszego przeglądu: do 30.04.2021 r.
Termin wykonania drugiego przeglądu: do 30.11.2021 r.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
………, co stanowi iloczyn liczby przeglądów oraz ceny jednostkowej za każdy przegląd wskazanej
w formularzu ofertowym.
Cena wskazana w ustępie 1 uwzględnia wszystkie koszty przeglądów i serwisu wraz z zakupem i
dostawą filtrów, gazów chłodniczych oraz chemii niezbędnej do czyszczenia urządzeń. Pozostałe
materiały, części i elementy wymagane do wymiany wykazane w przeglądzie Wykonawca wyceni i
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. Ich wymiana będzie rozliczana indywidualnie według
przedstawionej oferty.
Wycena naprawy zostanie przedstawiona przedstawicielowi Zamawiającego i wymaga jego
akceptacji.
Faktury zostaną wystawione po każdym przeglądzie oraz po każdej zaakceptowanej i wykonanej i
odebranej czynności serwisowej lub naprawie.
Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

§4
Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowanie miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
W przypadku rozwiązania umowy rozliczone zostaną usługi zakończone i odebrane.

§5
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w
wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 2
Umowy,
2) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za nieterminowe usunięcie
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w stosunku do terminów wyznaczonych przez
Zamawiającego na ich usunięcie,
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3) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za
odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
2. Jeżeli kary umowne nie pokryją wysokości powstałych szkód, Zamawiającemu przysługuje prawo
żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do wysokości powstałej szkody.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych oraz odszkodowania
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych
obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
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§6
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przystąpieniu do wykonywania czynności, o których mowa
w §1 oraz o ich zakończeniu.
Wykonane prace podlegają odbiorowi w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia. Odbiór prac stanowi
podstawę do wystawienia faktury.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu i jakości wykonywanych przez Wykonawcę
prac. W razie stwierdzenia wad/usterek strony sporządzą protokół z kontroli zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku kontroli, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych wad/usterek.
Zamawiający w każdym czasie ma prawo do zgłoszenia Wykonawcy zastrzeżeń do wykonywanej
pracy. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, iż realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP oraz należytą
starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji.
§7
WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji
rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje
wady materiałowe oraz wady w robociźnie.
W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad
bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o
czas, w którym wada była usuwana.
Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad.
§8
Nadzór nad realizacją prac z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: Katarzyna Schwitalla, email: kschwitalla@umsiechnice.pl, tel. 071 786 09 68.
Przedstawicielem Wykonawcy jest…………….

§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Strony Umowy zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku
z wykonywaniem Umowy, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art.
32 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) – dalej „RODO”), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i
krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby działające w ich imieniu i na ich rzecz, a posiadające dostęp do
udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych znają przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych
osobowych lub są upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa.
3. W związku z zawarciem i realizacją Umowy Strony udostępniają sobie nawzajem dane osobowe:
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a) osób kontaktowych: swoich przedstawicieli / pracowników / współpracowników, tj. imię i
nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres służbowej poczty elektronicznej wyłącznie w celu
i w zakresie niezbędnym do jej poprawnej realizacji,
b) przedstawicieli / pracowników / współpracowników skierowanych do wykonywania zadania
określonego w Umowie lub umowach uzupełniających wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym
do jego realizacji.
Strony Umowy dopełniają, wymieniając się rolami, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art.
14 RODO wobec osób, o których mowa w ust. 3 wykorzystując odpowiednio wzór klauzuli
informacyjnej stanowiący załącznik nr 3 do Umowy.
Każda ze Stron zobowiązana jest na wezwanie drugiej Strony przedstawić pisemne potwierdzenie
wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 4 w terminie nie później niż do 7 dni od
otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny Strony
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Obowiązek określony w ust. 4 przy uwzględnieniu ust. 5 dotyczy także Podwykonawców oraz
Dalszych Podwykonawców Stron Umowy, o ile w ramach współpracy będą udostępniane im dane
osobowe.
W stosunku do osób występujących w komparycji umowy Gmina Siechnice dopełnia obowiązku
informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w oparciu o klauzulę informacyjną
publikowaną pod adresem: http://www.siechnice.gmina.pl/strona-2325-rodo.html.
W związku z realizacją Umowy, Strony mogą udostępnić sobie wzajemnie, w tym także swoim
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom również inne niż określone w ust. 3 dane osobowe, o
ile ich zakres i cel przetwarzania, będzie niezbędny do realizacji konkretnej czynności lub procesu
wynikającego z Umowy.
W sytuacji konieczności udostępnienia danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski
Obszar Gospodarczy) Strony zobowiązują się wzajemnie informować o planowanych działaniach w
tym zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym ustalenie zasad udostępnienia.
Zobowiązane dotyczy także przetwarzania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
W przypadku, gdy na potrzeby realizacji niniejszej Umowy wystąpi w rozumieniu art. 28 RODO
konieczność powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony Umowy zawrą umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych jeszcze przed powierzeniem danych osobowych
drugiej Stronie zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego.
Za realizację zadań, o których mowa w art. 39 RODO z uwzględnieniem art. 38 ust. 6 RODO po
stronie: UM w Siechnicach odpowiada Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Radziszewski, email:
iod@umsiechnice.pl.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków
wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod
rygorem nieważności.
Wszelkie spory będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany
będą dokonywane w postaci aneksów do Umowy, chyba że w Umowie wskazano inaczej.
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczególności:
1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy a dwa dla
Zamawiającego.
Integralną część umowy stanowi opis przedmiotu zamówienia,

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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