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Znak sprawy: DAT-2601-9/21                                                                         

 

PROJEKT UMOWY nr …/DAT/21 
 

W dniu ………..2021 roku pomiędzy: 

Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Lwóweckiej 18,  

posiadającą numer identyfikacyjny NIP 611-21-72-838, zwaną dalej „Zamawiającym”  

reprezentowaną przez : 

                1. Wiolettę Palczewską                  - Rektora 

                2. Agnieszkę Gątnicką                   - Kanclerza 

                3. przy kontrasygnacie Kwestora  - Joanny Babczuk 

z jednej strony,  a   

Firmą …… 

 z  siedzibą  w  …………………………….  . 

Wpisaną do KRS nr ……, posiadającą NIP …. i Regon …. zwaną   

w  dalszej  części umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 

1. ….. 

2. ….. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot zamówienia 

1. Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym DAT-2106-9/21 zamieszczonym w Biuletynie Informacji 

Publicznej Zamawiającego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji 

Wykonanie usługi modernizacji stacji uzdatniania wody basenowej w obiekcie budynku basenu 

w  Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót instalacyjno-montażowych, polegających na: 

a) zakupie, dostawie i montażu nowego sterownika basenowego do pomiaru ph, tlenu  

i temperatury z możliwością zdalnego dostępu do urządzenia wraz z demontażem 

poprzedniego sterownika i utylizacją,  

b) zakupie dostawie i montażu pompy dozującej do chloru z cyfrowym dozowaniem wraz  

z demontażem poprzedniej pompy i utylizacją; 

c) zakupie, dostawie i montażu pompy dozującej do ph z cyfrowym dozowaniem wraz  

z demontażem poprzedniej pompy i utylizacją; 

d) szkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia; 

e) uruchomienie systemu uzdatniania wody po zakończeniu montażu i  przeprowadzenie testu 

sprawności wymienionych urządzeń, 

Wykonawca zapewni kompatybilność wszystkich wymienionych elementów. 

3. Szczegółowy zakres robót, sposób realizacji oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia 

określa dokumentacja projektowa oraz oferta Wykonawcy z dnia ………. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanej dostawy i montażu, jej 

kompletność i zgodność z zamówieniem.  

5. Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko asortyment budowlany fabrycznie nowy,  

z dokumentacją techniczną, certyfikatem zgodności i instrukcją obsługi dla użytkownika  

w języku polskim. 

6. Prawidłowy przebieg wykonywania dostawy ze strony Zamawiającego będzie nadzorować 

pracownik Kierownik basenu Marcin Michalak  tel. 75 64 53 340, natomiast ze strony 

Wykonawcy wykonywane dostawy nadzorować będzie ………………….. 

7. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie.  

 

§ 2 Termin Wykonania 

1.  Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie:  

       -   rozpoczęcie – na dzień następny po podpisaniu umowy,   

       –  zakończenie – do ….............03.2021r.  
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§ 3 Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ……………………..  brutto  

       (słownie ………………………………………………………………………..……..i ……./100),   

w tym podatek VAT 23% w  kwocie …………………. zł 

       (słownie złotych: …………………………………………………………………… i ………/100)  

2. Zapłata dokonywana będzie przelewem bankowym na podstawie faktury w terminie do 14 dni 

od daty wystawienia faktury, płatnej po potwierdzeniu przez pracownika Zamawiającego 

wykonania usługi i spisania przez strony protokołu odbioru zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że wskazywany na fakturach rachunek bankowy jest rachunkiem 

związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, dla której bank utworzył rachunek VAT. 

4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze vat jest rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, jak również jest 

rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 

września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej Wykaz). 

5. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w §3 ust. 

4, opóźnienia w dokonaniu płatności, w terminie określonym w ust §3 ust. 2 powstałe wskutek 

braku możliwości realizacji płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem nie stanowi dla 

Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również 

innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

 

§ 4 Gwarancja  

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone materiały i sprzęt – wg gwarancji producenta 

jednak nie mniej niż 24 miesiące. Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze 

przedmiotu Umowy. 

2. Gwarancja jakości na roboty budowlano-instalacyjne wynosi 60 miesięcy. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych wad 

w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub w innym technicznie 

możliwym terminie ustalonym z Zamawiającym.               

4. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji.                                  

 

§ 5 Obowiązki Stron 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

a) Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów realizacji Przedmiotu 

Umowy 

b) Dokonanie odbioru wykonanych praz na zasadach określonych w Umowie, 

2. Obowiązki Wykonawcy: 

a) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac zawiązanych z realizacją Przedmiotu Umowy, 

b) Przy wykonywaniu robót przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego, Bezpieczeństwa  

i Higieny Pracy, bezpieczeństwa pożarowego oraz z zakresu ochrony środowiska, 

c) Po zakończeniu robót teren prac należy pozostawić w stanie czystym i nadającym się 

bezpośrednio do użytkowania, 

d) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i wyrobów 

zgodnych z dokumentacją projektową i dopuszczonych do użytkowania na rynku polskim, 

e) Przedstawienie Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów i odpowiednich 

dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania tj. certyfikatów 

„na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, 

świadectw pochodzenia itp. 

f) Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót, wymagające wywozu, nie 

nadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą 

stanowiły własność Wykonawcy. 
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§ 6 Kary umowne 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie  

lub nienależyte wykonanie umowy. 

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 10% wartości umowy, 

b) w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% całkowitej wartości umowy.  

c) w razie nie dotrzymania terminu i czasu dojazdu serwisu Wykonawcy, o których mowa  

w § 4 ust. 2 pkt. r), kary w wysokości 500,00 zł słownie: (pięćset złotych 00/100) 

każdorazowo. 

 

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub nienależytego wykonywania umowy,  

a w szczególności za naruszenie warunków umowy i obowiązków Wykonawcy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy. Fakt nieprawidłowego wykonania umowy stwierdza i opisuje 

przedstawiciel Zamawiającego.  

4. Nie nalicza się kar umownych, w sytuacji, gdy niewykonanie usługi spowodowane było 

okolicznościami, za które Wykonawca nie odpowiada np. zakłócenia w dostawie energii 

elektrycznej. 

5. W wypadku, gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu przez niewykonanie bądź też 

niewłaściwe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę przekracza wysokość kary 

umownej określonej w ust.1, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w 

pełnej wysokości na zasadach ogólnych.           

                             

§ 7 RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. 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), 

dalej „RODO”, Zamawiający  informuje, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa 

w Jeleniej Górze  ul. Lwówecka 18,  58-506 Jelenia Góra; 

• kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole 

Wyższej w Jeleniej Górze to iod@kpswjg.pl, tel: 75 64 53 321 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawy Pzp;   

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 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; 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiada Pani/Pan: 

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

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; 
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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; 

8. 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. 

 

                                                                                  § 8 

 

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności zmian dokonanych z naruszeniem tej 

formy. 

2. Strony ustalają, że z dniem podpisania niniejsza umowa reguluje wzajemne prawa i obowiązki 

stron. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo dla Zamawiającego sądom powszechnym. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

5. Załączniki stanowiące integralną częścią umowy: 

a) Oferta Wykonawcy, 

b) Zaproszenie do złożenia oferty z opisem przedmiotu zamówienia. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY  .     WYKONAWCA  

 
 


