
Załącznik nr 3 

do Zapytania Ofertowego nr ZP/1/2021/GCUW 

 

 

UMOWA nr ZP/1/2021/GCUW/….. 

 

Zawarta w dniu …………………… 2021 r. pomiędzy Gminą Krapkowice NIP 199-00-12-987 - 

/jednostka oświatowa z siedzibą przy ul…..w …../ reprezentowana przez:  

 

………… - Dyrektora  zwanym dalej "Zamawiającym”  

 

a 

 

……………………….………………………………………………………., NIP…………………….. 

 

reprezentowanym przez ……………………………………… zwanym dalej " Wykonawcą"  

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy o następującej treści : 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest : „Okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych, 

instalacji gazowych i przewodów kominowych w …… w roku 2022”. 

2. Podstawą zawarcia umowy jest Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 11, 234, 282, 784 z późn.zm.) 

3. Integralną częścią umowy jest Zapytanie ofertowe nr ZP/1/2021/GCUW oraz złożona przez 

Wykonawcę oferta. Załącznik nr 1 złożony przez Wykonawcę wraz z ofertą obowiązuje w niniejszej 

umowie wyłącznie w części dotyczącej …. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać: 

1) półroczne, roczne i pięcioletnie przeglądy techniczne obiektów budowlanych, estetyki tych 

obiektów i otoczenia; 

2) roczny przegląd urządzeń służących ochronie środowiska; 

3) przegląd roczny instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i 

wentylacyjnych); 

4) sporządzić protokoły z uwzględnieniem wszystkich wymaganych prawem budowlanym informacji  

i dokonać stosowne wpisy do książek obiektów a także założenie książek dla tych obiektów, które nie 

posiadają tego dokumentu. 

 

§ 2. 

Termin wykonania przeglądu strony ustalają na: ………. 

 

§ 3. 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1. Wykonanie umowy zgodnie z zakresem umowy i terminem umowy oraz zgodnie z art. 62 ustawy         

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 z późn. zm.) i 

normami budowlanymi. 

2. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane przy użyciu materiałów i sprzętu 

Wykonawcy. 

3. Zrealizowanie przedmiotu umowy wino być przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe.  

4. Przeglądy – okresowe kontrole Wykonawca wykona w obecności przedstawiciela danej jednostki 

oświatowej i głównej księgowej Małgorzaty Frączek, tel. 77 474 92 217 lub 665758956 w dni robocze 

od godz. 8:00 do 15:00.  

§ 4. 

1. Z wykonanych przeglądów (kontroli), o których mowa w § l Wykonawca sporządzi Protokół          

dla obiektów i instalacji wymienionych w: 



- Załączniku nr 1 (do Zapytania Ofertowego nr ZP/1/2021/GCUW) wyłącznie w części dotyczącej ….. 

2. Protokoły o których mowa w ust. 1 stanowią dowód wykonania umowy i są dokumentem 

świadczącym o przeprowadzeniu okresowej kontroli. 

3. Wykonujący przeglądy ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność przygotowania, 

przeprowadzenia i oceny wyników kontroli, jak również odpowiedzialność za zapewnienie w czasie 

przeglądów bezpieczeństwa wykonania tych prac i osób postronnych. 

4. Protokoły stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury z terminem płatności 21 

dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Wykonawca wystawia jedną fakturę do 

wszystkich wykonanych przeglądów. 

5. Dokumenty (protokoły i faktury) winny być wykonane w dwóch egzemplarzach w formie 

drukowanej dla każdej ze stron oraz w jednym egzemplarzu - kserokopii dla Gminnego Centrum 

Usług Wspólnych w Krapkowicach. Powyższe należy dostarczyć w terminie 7  dni od dnia 

zakończenia czynności.  

 

§5 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie nie większej niż ……….. zł brutto za 

prace wykonane wg wykazu i cen podanych przez Wykonawcę w  załączniku nr 1.  

2. Dane do faktury: 

Nabywca - Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, NIP 199-00-12-987 

Odbiorca - ……. 

3. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

§6 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1. odstąpienie od wykonania zlecenia przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto; 

2. opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień opóźnienia.  

 

§7 

Umowa zawarta jest na okres od 02.01.2022 r. do ………… 

 

§8 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

                                                                                 §9 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu 

dla siedziby Zamawiającego.  

 

                                                                                §10 

W sprawach, nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego 

oraz Kodeksu cywilnego. 

 

                                                                                §11 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egz. po jednym egz. dla każdej ze stron.  

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                           WYKONAWCA 

 

 



 

 

 

 

Klauzula informacyjna 
(do realizacji umowy dotyczącej „Okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, 

instalacji gazowych i przewodów kominowych w roku 2022”.) 

 
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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 

informuję, że: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: placówka   w Krapkowicach z siedzibą w 

Krapkowicach przy ul. 

Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować poprzez email: @krapkowice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z placówka  wiązanych z przetwarzaniem 

danych. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych/własnych Gminy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a. ……….. – w zakresie obsługi informatycznej, 
a. ……….. – w zakresie obsługi strony internetowej biuletynu informacji publicznej, 
b. Wszystkie osoby, które będą zainteresowane rozstrzygnięciem przedmiotowego postępowania 

o udzielenie zamówienia. 
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa (np. 
Policja, Sąd itp.). 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa.  

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 

Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osób zainteresowanych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
obowiązującego prawa. 

 
 

 


