
Umowa NR 2/R/2020 
 
 
zawarta w dniu .........................  roku  w Krakowie pomiędzy: 
 
1) ........................................................................, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
..............................................................................................................................................................., 
adres zamieszkania ........................................................................................................................, 
NIP: ......................................................  
zwanym dalej „Wykonawcą” ,  
 
a 
 
2) Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie Plac Wszystkich Świętych 3-4 
reprezentowaną przez 
panią Urszulę Mroczek-Gula  - Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 
Posiadającą Pełnomocnictwo nr 135/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10.08.2016 r, 
zwanym dalej „ Zamawiającym” , 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac polegających na: 
Wykonania  wymiany nawierzchni podłogi korytarza  I piętro w budynku szkoły, zgodnie ze złożoną 
ofertą Wykonawcy i postępowaniem NR ZSZ2.AD.2230_07/2020 w budynku szkoły  Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 2 w  Krakowie os. Szkolne 18. Zakres szczegółowych prac określa oferta  
z dnia ............................................   roku  stanowiąca załącznik  nr 1 do umowy.  

 
§2 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ogólnego porządku w miejscu wykonywania prac poprzez: 
nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochronę mienia, odpowiednie oznakowanie terenu prac, 
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, usuwanie awarii związanych z prowadzeniem robót, 
wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót. 
 
2. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy dostęp do obiektu, w którym mają być prowadzone 
prace oraz zapewnić dostęp do mediów (prąd, woda) w czasie prowadzenia prac. 
 
3. Termin realizacji prac: od 06.07.2020 - do 20.08.2020    
4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 
 

§3 
 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ........................ zł 
brutto , słownie: ................................................................................ , płatne po ukończeniu prac.  
Ustalone wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy.  
2. Faktura będzie wystawiona po bezusterkowym wykonaniu wymiany przełącznika. 
3.Prawidłowo wystawiona faktura płatna będzie w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia do 
Zamawiającego przelewem bankowym na rachunek podany na fakturze VAT. Za dzień zapłaty uznaje się 
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Fakturę należy wystawić zgodnie z następującymi danymi: 
Nabywca: Gmina Miejską Kraków 
NIP    6761013717       
31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 
Odbiorca: 
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 
os. Szkolne 18 
31-977 Kraków 



§4 
 

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną  
w wysokości 10% wartości brutto kwoty określonej w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki. 
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 10% wartości brutto określonej w §3 ust.1 niniejszej umowy. 
3. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, z przysługującego mu wynagrodzenia. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych 
kar umownych. 
5. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych. 
 

§5 
 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru. 
 

§6 
 

1. Na wykonane prace Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres   24 miesięcy, licząc od dnia 
wykonania przedmiotu umowy. 
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania usterek i wad w terminach 
ustalonych z Zamawiającym z zachowaniem technologicznych wymogów, w tym w terminie nie dłuższym 
niż 30 dni 
3. O wykryciu usterek i wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości, Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę na piśmie wzywając go do usunięcia usterek lub wad w ustalonym terminie. 
4. W przypadku nie usunięcia usterek i wad przez Wykonawcę w ustalonym z Zamawiającym terminie, wady 
usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. 
5.  Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokolarnie. 
6. Postanowienia ust. 1 - 5 powyżej nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu 

rękojmi za wady w wykonaniu przedmiotu umowy. Okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu 
umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie terminu określonego w ust. 1, 
jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem. 

8. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać 
naprawienia na zasadach ogólnych szkody z powodu zaistnienia wady chyba, że szkoda jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

 
§ 7 

 
1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych 

osobowych swoich pracowników i współpracowników przekazanych Wykonawcy w celu wykonania 
przez niego niniejszej umowy.  

2. Zamawiający niniejszym powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności związane 
z przetwarzaniem danych osobowych pochodzących od Zamawiającego w zakresie niezbędnym do 
wykonywania umowy, tj. w zakresie przygotowania i kompleksowego zrealizowania przedmiotu 
umowy.   

3. Zakres powierzonych Wykonawcy danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, numer telefonu, 
adres poczty elektronicznej. 

4. Poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na 
danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie 



i usuwanie.   
5. Wykonawca zobowiązuje się, w związku z realizacją przedmiotu umowy przetwarzać dane osobowe 

wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy oraz na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w 
szczególności: ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000  
z późn. zm.) oraz 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).  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec pracowników i współpracowników Zamawiającego,  
a także wobec osób trzecich, za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z niniejszą umową 
lub z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych 
osobowych. 

7. Po zakończeniu współpracy w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się,  
w zależności od decyzji Zamawiającego, do zwrotu wszelkich nośników danych osobowych 
powierzonych przez Zamawiającego lub do ich usunięcia.  

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 

 
§8 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy prawa,  
a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
2. Strony postanawiają, że w sprawach, które nie zostaną rozstrzygnięte na drodze polubownej, wszelkie 
kwestie sporne rozstrzygane będą przed Sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Załączniki stanowią integralną część umowy. 
6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
 
 
    Zamawiający     Wykonawca   
 


