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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

UMOWA   

 

zawarta dnia  …………………………………………………… roku w Gdyni pomiędzy: 

Gminą Miasta Gdynia – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu (z siedzibą przy Al. Marszałka 

Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326, REGON 191675557), Zarząd Budynków 

i Lokali Komunalnych w Gdyni jednostka budżetowa (ul. Hugo Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia), 

reprezentowaną przez  Dyrektora jednostki - Katarzynę Tylingo-Chmielewską , zwaną dalej 

Zamawiającym  

a  

…………………………………………………………………………….., prowadzącym działalność gospodarczą 

pod nazwą ………………………………………………………………………………………., NIP 

……………………..................................................., REGON …………………………………………zwanym dalej 

WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez………………………………………………  

 

 

zamówienia klasyczne, których wartość jest mniejsza niż 130.000 złotych 

 

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest naprawa systemu mechanicznej instalacji przeciwpożarowej 

polegająca na wymianie elementów szklanych klap dymowych. 

2. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wymiany części 

systemu instalacji przeciwpożarowej, tj. 7 szt. szyb dwuwarstwowych, zbrojonych wraz 

z uszczelkami.  Szyby zlokalizowane są w hali łukowej na wysokości od 10m do 16m nad 

posadzką. Dokładna lokalizacja przedstawiona jest w załączniku nr 1 do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. Istnieje konieczność użycia technik alpinistycznych, 

podnośnika lub rusztowania lub dźwigu. Zastosowane techniki nie mogą uszkodzić 

zabytkowej tkanki budynku.  

3. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 oraz Oferta Wykonawcy, stanowią 

integralną część umowy. 

 

§2 

WARUNKI REALIZACJI 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami, instrukcjami obsługi oraz wskazaniami producenta. 

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy własnymi środkami, przy użyciu własnego 

sprzętu i niezbędnych urządzeń, materiałów do świadczenia przedmiotowej usługi.   

3. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy za pomocą osób posiadających 

aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP zawartym w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy oraz Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest w ramach świadczonej usługi we własnym zakresie do 

uporządkowania miejsca, uprzątnięcia odpadów i ich utylizacji powstałych podczas 

wykonywania przedmiotu umowy.   

5. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku realizacji 

niniejszej umowy wobec osób trzecich. Zastosowane techniki do wykonania prac nie 

mogą uszkodzić zabytkowej tkanki obiektu jak np.  (posadzki, elewacja). 

6. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak 

za własne. 

7. W okresie trwania realizacji Umowy tj. od momentu zlecenia aż do zakończenia prac, 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i oznakowania terenu w strefie 

wykonywania prac. 

8. Organizacja miejsca składowania należy do obowiązków Wykonawcy. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca zobowiązany jest 

prowadzić prace w taki sposób, aby nie stwarzać utrudnień i przerw w korzystaniu z 

nieruchomości. Z uwagi na specyfikę funkcjonowania obiektu prace mogą być 

prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. 18:00 -7:00, a soboty i niedziele od godz.: 

15:00-7:00.  Do godz. 7:00 wszelkie prace muszą zostać zakończone tak aby obiekt mógł 

funkcjonować bez przeszkód. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania Umowy posiadać 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 

kwotę nie mniejszą niż 70 000 zł na wszystkie i jedno zdarzenie.  

10. Zamawiający wymaga przedłożenia w dniu zawarcia Umowy kserokopii dokumentów, o 

których mowa w pkt. 7, potwierdzonych za zgodnością z oryginałem przez Wykonawcę. 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oryginału 

dokumentów w terminie 5 dni od wezwania.  

11. Po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązany jest sporządzić pisemne oświadczenie 

potwierdzające zakres wykonanych czynności.  

 

§3 

DANE KONTAKTOWE 

 

Strony wskazują następujące osoby do kontaktu w związku z wykonywaniem przedmiotu 

Umowy: 

1) ze strony Zamawiającego :  

Łukasz Brodziński, email: lukasz.brodzinski@zbilk.gdynia.pl 

tel.:  58 628 41 45, 695 927 551 

2) ze strony Wykonawcy :  

……………………………………………………….. 

 

§4 

ODBIORY I DOKUMENTACJA ODBIOROWA 

 

1. Po wykonaniu całości prac dokonany zostanie odbiór końcowy. 

2. Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie przez strony pisemny protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w jego toku, w tym listę ewentualnie 

stwierdzonych wad i usterek oraz ustalony przez Zamawiającego termin na ich usunięcie.  

mailto:lukasz.brodzinski@zbilk.gdynia.pl
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3. Wykonawca zgłosi chęć odbioru Zamawiającemu pisemnie lub w formie elektronicznej na 

adres mailowy: biuro@zbilk.gdynia.pl oraz złoży w siedzibie zamawiającego kompletną 

dokumentacje odbiorową.  Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 3 dni roboczych 

od daty zgłoszenia.  

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następującą dokumentację: 

1) oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie z zamówieniem, obowiązującymi przepisami I 

normami,  

2) dokumentacja zdjęciowa powykonawcza 

3) deklaracje właściwości użytkowych na użyte materiały.  

5. Jeżeli zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu 

zamówienia do czasu usunięcia wad lub wg własnego uznania Zamawiający może 

dokonać odbioru przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem usunięcia wad przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to  

a) jeżeli nie są istotne i uniemożliwiają lub nie utrudniają one użytkowania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, o wartość materiałów i prac źle wykonanych; 

b) jeżeli są istotne i utrudniają użytkowanie przedmiotu zamówienia (zlecenia) zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy w zakresie danego 

zamówienia i odmówić wypłaty wynagrodzenia za dane zamówienie.  

6. Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca bez prawa dodatkowego wynagrodzenia, a okres 

ich usuwania nie przedłuża umownego terminu wykonania danego zamówienia. 

 

§ 5 

GWARANCJA 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot danego zamówienia na okres 36 miesięcy od 

daty podpisania protokołu odbioru prac.  

2. Warunki rękojmi za wady określają przepisy Kodeksu cywilnego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi za wady lub gwarancji 

nie później niż w terminie 24 godzin od dnia zgłoszenia żądań przez Zamawiającego, oraz do 

usunięcia wad lub usterek w terminie ustalonym przez strony, a w przypadku braku 

porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni od zgłoszenia.  

 

§6 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Za wykonanie usługi objętej Umową Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w 

wysokości ………………………………………zł netto plus podatek od towarów i usług VAT, co 

daje kwotę     zł brutto. 

2. Cena określona w pkt. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Umowy, w 

tym koszty związane z użyciem dźwigu lub podnośnika. Wycena prac stanowi integralną 

część umowy. 

3. Rozliczenie nastąpi za faktycznie wykonaną usługę, na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury, do której musi być załączony Protokół wskazany § 4 ust 1, na 

mailto:biuro@zbilk.gdynia.pl
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rachunek bankowy w niej wskazany, w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania przez 

Zamawiającego. 

4. Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę z uwzględnieniem poniższych danych:  

 

Nabywca:  Gmina Miasta Gdyni 

Al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,  

NIP 5862312326. 

 

Odbiorca:  Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni , jednostka budżetowa 

   ul. Hugo Kołłątaja 1,  

81-332 Gdynia 

 

    5. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku braku zgłoszenia numeru rachunku bankowego w US właściwym dla podmiotu, 

płatność za wystawioną fakturę będzie wstrzymana do momentu pojawienia się numeru konta  

w wykazie Ministerstwa Finansów zwanym Wykazem podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, nierejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.  

7.Wykonawca ma możliwość przesłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych za pośrednictwem platformy, o której mowa w ust.8. Przy czym jest to 

uprawnienie, a nie obowiązek Wykonawcy.  

8. Wykonawca przesyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy 

PEFexper https://pefexpert.pl/ 

Dane do konta Zamawiającego: Nazwa podmiotu: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, 

Adres PEF: 5862312326 

 

§7 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY  

 

1. Umowa zawarta jest na czas określony. Termin realizacji 45 dni roboczych od daty 

podpisania Umowy. 

2. Pod pojęciem „dni roboczych” rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 

świąt wolnych od pracy.   

3. Rozpoczęcie przedmiotu umowy, nastąpi po protokolarnym przekazaniu obiektu. 

4. Zamawiający zobowiązany jest przekazać obiekt Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych 

od daty podpisania umowy. 

 

§8 

ROZWIĄZANIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym: 

a. w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

b. w przypadku gdy łączna wartość naliczonych kar umownych, osiągnie maksimum 

określone w § 9 ust. 3. 

c. zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do wykonania obowiązków umownych, 

ustalonych w § 7 ust. 3. 

d. w przypadku trzykrotnego naliczania kar umownych, o których mowa w § 9. 

https://pefexpert.pl/
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e. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 8. 

f. powtarzającej się złej jakości świadczonej usługi pomimo upomnień Zamawiającego 

i uprzedniego wezwania na piśmie Wykonawcy do należytego wykonywania 

obowiązków umownych;  

2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 7 dniowego wypowiedzenia 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku 

likwidacji jednostki.  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie 

jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach.  

 

§9 

KARY UMOWNE  

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy. 

2. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy 

brutto za każdy dzień zwłoki.  

3. Strony ustalają, że obowiązują kary umowne z następujących tytułów: 

1. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień zwłoki 

liczony od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie zgodnie z §5 ust.3, 

2. niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych w sytuacjach, o których mowa powyżej, 

Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 1 % 

wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 6 ust. 1, w przypadku innego rodzaju 

niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy, za każdy taki 

przypadek. 

3. w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wcześniejszego rozwiązania z winy 

Wykonawcy – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 30% wartości brutto 

Umowy, określonej w § 6 ust.1. 

4. w przypadku niedostarczenia dokumentów przez Wykonawcę, o których mowa w § 2 ust. 

8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł brutto za każdy kalendarzowy 

dzień zwłoki. 

4.  Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeśli wysokość szkody przewyższać 

będzie wartość zastrzeżonej kary. 

5.      Należne Zamawiającemu kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w §6 ust.1. 

 

§10 

ZMIANY UMOWY 

 

1. Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej Umowy będzie możliwe  

w przypadkach, gdy zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia 
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prawidłowego wykonania Umowy przez strony w szczególności w następujących 

przypadkach:  

1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych;  

2) mających na celu wyjaśnienia wątpliwości treści Umowy, jeżeli będzie budziła ona 

wątpliwości interpretacyjne między stronami; 

3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej 

nie przewidzianych lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego, chociażby 

wiązało się to ze zmianą wysokości wynagrodzenia podpisany zostanie aneks do 

umowy; 

4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę; 

5) jeżeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona 

interesu Zamawiającego; 

 

§11 

KLAUZULA POWIERZANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Na podstawie 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 04.05.2016, str. 

1) (zwanym dalej „RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U.  2018 r., poz. 1000) Zamawiający (jako Administrator danych 

osobowych) powierza Wykonawcy – Przetwarzającemu, na warunkach określonych w 

niniejszej umowie, przetwarzanie danych osobowych, zgromadzonych w następujących 

zbiorach danych Zamawiającego, przetwarzanych papierowo i elektronicznie: dane 

podwykonawców: 

− imię i nazwisko, 

− adres  

− nr telefonu lub adres e-mail. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu na podstawie uregulowań 

prawnych, o których mowa w ust. 1 dane osobowe wyłącznie w zakresie oraz w celu 

związanym  

z realizacją postanowień niniejszej umowy oraz mając na uwadze zapewnianie 

bezpieczeństwu danych osobowych następujących atrybutów poufności, dostępności i 

integralności informacji z uwzględnieniem autentyczności, rozliczalności, 

niezaprzeczalności i niezawodności.  

3. Wykonawca oświadcza, iż zastosował przy przetwarzaniu danych osobowych, środki 

zapewniające ochronę danych, oraz zapewnia, że urządzenia i systemy informatyczne 

służące do przetwarzania powierzonych mu kopii danych osobowych są zgodne z 

wymogami RODO oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 

warunków technicznych  i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 

systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 

1024). W zakresie przestrzegania tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak 

Zamawiający.  

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów 
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ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO spoczywa na Zamawiającym, co nie 

wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy, za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z 

niniejszą umową. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przez swoich upoważnionych 

przedstawicieli sposobów oraz środków zabezpieczających zbiory danych osobowych 

papierowo i elektronicznie, przed rozpoczęciem jak i w trakcie przetwarzania danych 

osobowych przez Wykonawcę.  

6. Strony niniejszej umowy deklarują zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych, 

które są właściwe do ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz odpowiednie do 

zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności Strony zabezpieczą dane 

osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem 

lub zniszczeniem. 

7. Obowiązek zachowania tajemnicy ochrony danych osobowych obejmuje wszystkich 

uczestników procesu realizacji Umowy, w szczególności wszelkich informacji, danych, 

a także materiałów uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy. 

 

§12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Do bezpośredniego kontaktu podczas realizacji Umowy strony wyznaczają: 

1) Wykonawca wyznacza:     tel.     e-mail:  

   

2) Zamawiający wyznacza: Łukasz Brodziński tel. 695 927 551 

e-mail: lukasz.brodzinski@zbilk.gdynia.pl 

O zmianie powyższych osób należy powiadomić drugą stronę na piśmie, zmiana taka nie 

wymaga aneksu do Umowy.  

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do 

Umowy.  

6. Strony zobowiązują się do zapewnienia zgodności przetwarzanych danych osobowych ze 

wszelkimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności, w tym 

RODO.  

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemlparzach. 

  

 

Wykonawca        Zamawiający 
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     Załącznik nr 1 do Umowy  

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

 

 

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 04.05.2016, str. 1), 

zwanym dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków i Lokali 

Komunalnych w Gdyni jednostka budżetowa, 

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Zarządzie Budynków i Lokali 

Komunalnych w Gdyni: iod@zbilk.gdynia.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) (zwanej dalej Ustawą Pzp) 

w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego, 

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia z wybranym wykonawcą umowy  

w sprawie  zamówienia  publicznego i wykonanie tej umowy; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art 18, art. 74, z ograniczeniami 

wynikającymi z art. 18 ust 5 i ust.6, Ustawy Pzp lub na podstawie ustawy z dnia 06 września 

2001r.  o dostępie do informacji publicznej oraz  partnerzy świadczący usługi techniczne, firmy 

archiwizujące dokumenty, operator pocztowy; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 Ustawy 

Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp,   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO, 
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9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO.  

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
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     Załącznik nr 2 do Umowy 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1) Przedmiotem zamówienia jest naprawa systemu mechanicznej instalacji przeciwpożarowej 

polegająca na wymianie elementów szklanych klap dymowych. 

 

2) Opis przedmiotu zamówienia 

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wymiany części 

systemu  

instalacji przeciwpożarowej, tj. 7 szt. szyb dwuwarstwowych, zbrojonych wraz z 

uszczelkami.   

Szyby zlokalizowane są w hali łukowej na wysokości od 10m do 16m nad posadzką. 

Dokładna  

lokalizacja przedstawiona jest w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Istnieje  

konieczność użycia technik alpinistycznych, podnośnika lub rusztowania lub dźwigu.  

Zastosowane techniki nie mogą uszkodzić zabytkowej tkanki budynku.  

 

3) Warunki wykonania zamówienia 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami, instrukcjami obsługi oraz wskazaniami producenta. 

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy własnymi środkami, przy użyciu własnego 

sprzętu  

i niezbędnych urządzeń, materiałów do świadczenia przedmiotowej usługi.   

3. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy za pomocą osób posiadających 

aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP zawartym w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy oraz Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w ramach świadczonej usługi we własnym zakresie do 

uporządkowania miejsca, uprzątnięcia odpadów i ich utylizacji powstałych podczas 

wykonywania przedmiotu umowy.   

5. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku realizacji 

niniejszej umowy wobec osób trzecich. Zastosowane techniki do wykonania prac nie 

mogą uszkodzić zabytkowej tkanki obiektu jak np.  (posadzki, elewacja). 

6. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak 

za własne. 

7. W okresie trwania realizacji Umowy tj. od momentu zlecenia aż do zakończenia prac, 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i oznakowania terenu w strefie 

wykonywania prac. 

8. Organizacja miejsca składowania należy do obowiązków Wykonawcy. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
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odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca zobowiązany jest 

prowadzić prace w taki sposób, aby nie stwarzać utrudnień i przerw w korzystaniu z 

nieruchomości. Z uwagi na specyfikę funkcjonowania obiektu prace mogą być 

prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. 18:00 -7:00, a soboty i niedziele od godz.: 

15:00-7:00.  Do godz. 7:00 wszelkie prace muszą zostać zakończone tak aby obiekt mógł 

funkcjonować bez przeszkód. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania Umowy posiadać 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 

kwotę nie mniejszą niż 70 000 zł na wszystkie i jedno zdarzenie.  

10. Zamawiający wymaga przedłożenia w dniu zawarcia Umowy kserokopii dokumentów, o 

których mowa w pkt. 7, potwierdzonych za zgodnością z oryginałem przez Wykonawcę. 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oryginału 

dokumentów  

w terminie 5 dni od wezwania.  

11. Po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązany jest sporządzić pisemne oświadczenie 

potwierdzające zakres wykonanych czynności. Termin realizacji zamówienia 45 dni 

roboczych od daty podpisania umowy.   


