UMOWA n/:2!2019/MOSiR
Zawarta w dniu 07.03.2018 roku w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:
Gminą Kędzierzyn-Koźle, w której imieniu występuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kędzierzynie-Koźlu, al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, reprezentowany przez
Zastępcę Dyrektora p. Rafała Składny, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr
MOSiR.042.01.01.01.2019.D z dnia 15.01.2019 r., zwany w treści umowy Zamawiającym lub
MOSiR,
a
Arkadiuszem Miszkiewiczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ELIN Arkadiusz
Miszkiewicz z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Przyjaźni 113 (47-225), REGON 5323431132,
NIP 7490001860, reprezentowany przez Arkadiusza Miszkiewicza - Właściciela, zwanego dalej
Wykonawcą,
łącznie

zwanymi dalej

Stroną

lub Stronami, o następującej

treści:

§1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest montaż systemu monitoringu w budynku Krytej Pływalni w
Kędzierzynie-Koźlu al. Jana Pawła II 31 (dalej Obiekt) zgodnie z ofertą z dnia 17.12.2018 r.
stanowiącej załącznik nr l do niniejszej umowy.
2. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do montażu 8
kamer wraz z niezbędnymi modułami w następujących miejscach w Obiekcie:
a) Kasa - l szt.
b) Maszynownia dużego basenu -1 szt.
c) Klatka schodowa (widownia dużego basenu) - l szt.
d) Hol małego basu - 1 szt.
e) Szatnia ogólna na ubrania wierzchnie - 2 szt.
1) Hol I piętro - 2 szt.
3. Czynności określone w ust. 2, będą wykonywane urządzeniami i narzędziami własnymi Wykonawcy.
4. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie dodatkowych prac, w przypadku zaistnienia
takiej konieczności, a prace te będą związane z przedmiotem umowy.
§2

Obowiązki

Wykonawcy

l. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz
postanowieniami umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie oraz potencjał technicznoekonomiczny do wykonania przedmiotu umowy.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i regulaminów
wewnętrznych obowiązujących na terenie Obiektu.
4. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności.
5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej
staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami BHP lub
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo:
• nakazać Wykonawcy zaprzestania wykonywania prac, co me będzie uzasadnieniem
do przedłużenia terminu wykonania robót, albo
• odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy bez obowiązku wyznaczania mu
tennitlll do usunięcia powyższych niezgodności.

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót oraz że warunki robót są
mu znane. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu
ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji, urządzeń itp.
7. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za pracowników realizujących przedmiot
zamówienia, a w szczególności:
a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,
b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,
c) przeszkolenia stanowiskowe,
d) właściwe zabezpieczenie miejsca wykonywanych robót przez cały okres ich trwania.

§3 Termin odbioru
l. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia 31.03.2019 r.
2. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że Obiekt jest czynny, a prace remontowe
powinny być prowadzone w sposób umożliwiający korzystanie z Obiektu przez Zamawiającego oraz
jego klientów, a także w warunkach zapewniających takim osobom bezpieczeństwo podczas
użytkowania Obiektu.
3. W przypadku ujawnionych w trakcie odbioru wad lub usterek Zamawiający wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy, nie dłuższy niż 7 dni na ich usunięcie.
4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dochowaniu terminów umownych, Zamawiający może zlecić
wykonanie prac osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy
o możliwości skorzystania z tego prawa.
5. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt do odebrania i utylizacji
materiałów pozostałych po przeprowadzonych pracach.
§4 Cena i warunki płatności
Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie netto 3940,00 PLN
(słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści 00/1 00) powiększone o należny podatek V AT.
2. Wskazane powyżej wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczahowym, obejmującym wszelkie
możliwe dodatkowe koszty i wydatki Wykonawcy, w tym koszty dojazdu oraz szkolenia pracowników
l.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić

Zamawiającego.

3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT
na następujące dane:
Od biorcaJPłatnik:
Nabywca:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Gmina Kędzierzyn-Koźle
al. Jana Pawła II 29
ul. Grzegorza Piramowicza 32

47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 7492055601

47-220

Kędzierzyn-Koźle

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy fakturę VAT, która nie spełnia wskazanych powyżej wymogów.
5. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy wskazany
na fakturze.

§5 Gwarancja
l. Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez
pisemnego zgłoszenia zawierającego opis usterki.
3. Wraz z dostawą produktów, Wykonawca dostarczy:
• Deklaracje zgodności CE,
• Karty katalogowe dostarczanych produktów.

Wykonawcę
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§6 Kary Umowne
1. W przypadku zwłoki, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę następującymi
karami umownymi:
• za pierwsze 14 dni zwłoki w wysokości 1% wartości netto za każdy dzie{l, a począwszy od 15
dnia zwłoki w wysokości 2% wartości netto za każdy dzień,

• suma wszystkich kar umownych nie

może przekroczyć

30% wartości umowy netto.

2. Niezależnie od żądania zapłaty kary umownej Wykonawca
na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

może dochodzić

odszkodowania

§7 Ochrona danych
1. Prace nie będą wykonywane w pomieszczeniach znajdujących się w obszarze danych osobowych.
2. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Dyrektor MOSiR,
za wyjątkiem obszaru niezbędnego do zawarcia umowy oraz dokonania wzajemnych rozliczeń między
Stronami.
§8 Postanowienia końcowe
1. Wykonawca upoważnia do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu.
2. Umowa reguluje obustronne prawa i zobowiązania Stron i wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, zgodnie z wolą obu Stron, wymagąją formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy, Strony poddają
pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
7. Wszelkie oświadczenia Stron będą uważane za skuteczne jeżeli są kierowane na adres wskazany
w przedmiotowej umowie chyba, że o zmianie siedziby zostanie poinformowana, w formie pisemnej,
druga Strona.
8. Strony zgodnie oświadczają, że tekst niniejszej umowy został przez każdą z nich osobiście
przeczytany, w pełni zrozumiały i zaakceptowany na dowód czego składają swoje podpisy.

Zamawiający

Wykonawca

ZA

Zgodnie z art. 13 ogólllego fO.tporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 I.:wietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję. iż:
I) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOSiR z siedzibą w Kędzierzynie-Koilu, ul Jana Pawła 11 29,
2) kontakt z Inspek10rem Ochrony Dal1ych - iod@mosirkk.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą. w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. I lit. b ogólnego rozporządz;enia o ochronie dan)'d1 osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami PanilPana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) PsuilPana dane osobowe przechowywane bydą przez okres 6 lat Ilub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
6) posiada PanilPan prawo do żądania od administratora dost~pu do danych osobowych, ich sprostowaria, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani!'Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jedl1akże odlllowa podania danych może skutkować od:11ową zawarcia umowy
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