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Kędzierzynie-Koźlu

UMOWA Nr t~/20191MOSiR
dnia 27,09.2019 roku pomiędzy:

Gminą Kędzierzyn-Koźle - Miejskim Ośrodkiem SpOl·tu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu,

Al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, REGON 532437162, NIP 7491954792,
reprezentowanym przez Dyrektora - Zenonę Kuś, działającą na podstawie pehlOmocnictwa nr
0r.0052.7. 1.20 19 Prezydenta Miasta. Kędzierzyn-Koźle z dnia 02.01.2019 r., zwanym dalej
Zamawiający

a
K+D BUDOWNICTWO Sp. z 0.0. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu , ul. Głubczycka 21 (47-200),
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000233916, REGON:
160019290, NIP: 1990031269, zwani dalej Wykonawcą

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa, zgodnie ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu
cenowym Zamawiającego (załącznik fU' l):
a) drewnianej wiaty o powierzchni 30 m2 , pokrytej blachą dachówkową powlekaną,
b) szachownicy plenerowej pod wiatą wraz z dwoma kompletami ław drewnianych i dwoma skrzyniami
do przechowywania szachów plenerowych,
2. Miejscem wykonania umowy jest boisko szkolne położone w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Z.
Nałkowskiej (Osiedle Lenartow ice).

§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w §
umowy do dnia 15,12.2019 r.

niniejszej

§3
I. Zamawiający, za wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie 47.830,60 zł brutto (słownie: czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści
60/ 100 złotych). Kwota wynagrodzenia została powiększona o należny podatek VAT.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 21 dni od daty odbioru i otrzymania od Wykonawcy
prawidłowo wystawionej faktury. Dane do wystawienia faktury:
Nabywca: Gmina Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn
Koźle, NIP: 7492055601
Odbiorca/płatnik: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Al. Jana Pawła II 29, 47-220
Kędzierzyn-Koźle

4.

Zapłata

wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

Wykonawcę·

§4
l. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy bądź sprzeczny z umową oraz nie reaguje
na wezwania Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie.
2. W przypadku stwierdzenia wad nadających się do usunięcia Zamawiający zastrzega sobie prawo
odmowy odbioru robót i wyznaczenie terminu usunięcia wad. Po upływie wyżej wymienionego terminu
naliczane będą kary umowne określone w ust. 4,
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3. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia jeżeli nie uniemożliwiają one
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem , Zamawiający zastrzega sobie prawo do
obniżenia odpowiednio wynagrodzenia
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości
20% wynagrodzenia umownego z przysługującego Zamawiającemu.
b) 5% wynagrodzenia umownego z przysługującego Zamawiającemu, za każdy dzień opóźnienia po
umówionym terminie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście
poniesionych szkód, na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
§5
l . Wykonawca gwarantuje :
a) że przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeó
osób trzecich,
b) zgodność elementów zamówienia z warunkami zapytania cenowego i oferty,
c) wysoką jakość materiałów, z których będzie realizował przedmiot zamówienia,
d) niezmienność cen w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu nin iejszej umowy z należytą
starannością, zgodnie z:
a) zapisami z zapytania cenowego Zamawiającego oraz oferty złożonej przez Wykonawcę;
b) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
c) zasadami rzetelnej wiedzy, sztuką budowlaną oraz etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami, z
uwzględnieniem ewentualnych uwag zgłaszanych przez upoważnionego pracownika MOSiR.

§6
1. Po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § l ust. 1 zostanie przeprowadzony odbiór
końcowy robót.
2 . Na zastosowane materiały, zamontowane urządzenia i wykonane roboty budowalne Wykonawca
udziela Zamawiającemu 24 miesiące (zostanie wpisany okres gwarancji zawarty w ofercie) gwarancji
jakości, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru kOllcowego bez uwag. 3. W okresie
gwarancji jakości Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty budowlane i
zastosowane materiały, dodatkowo Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady powstałe z
przyczyn w nich tkwiących . 4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego
usuwania usterek i wad w terminach ustalonych z Zamawiającym z zachowaniem technologicznych
wymogów, nie dłuższych jednak niż 14 dni od dnia ich zgłoszenia lub w innym terminie ustalonym
pisemnie pod rygorem nieważności przez Strony.
§7
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności objętych usługą osobą trzecim bez pisemnej
zgody Zamawiającego .
2. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcą w sprawach wykonania niniejszej umowy jest

p.
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach wykonania niniejszej umowy jest

p. f
§8
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l. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 , poz. 1655,
z późn o zm.).
2. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
dla których Administratorem Danych jest Dyrektor MOSiR, za wyjątkiem obszaru niezbędnego do
zawarcia umowy oraz dokonania wzajemnych rozliczel1 między Stronami.
3. Najemca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące
go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią infomlację publiczną
w rozmówieniu art. l ust l ustawy z dnia 6 września 200 l r. o d ostępie do informacji publicznej (Dz. U.
z 2017 poz. 933), która podlega udostępnieniu w trybie ustawy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Właściwym dla rozpoznania sporów wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności .

Zamawiający

Wykonawca
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Zgodnie z art. 13 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dniR 27 kwie tnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zw iązku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05 .2016) infonnuję. iż;
I) Administratorem PaniIPan8 dAn ych osobowych jest Miejski Ośrodek Sponu i Rekreacji w Kędzierzynie-Kożlu, ul. Jana PawIa II 29, reprezentowan y przez DyreklOra
2) Kontal..'t z Inspektorem Ochrony Danych - iod@l!losirkk_pl . leI. 575-555-938.
.
...
.
3) B ędziemy przetwarzać PanilPan dane osobowe dla potrzeb Z.fIwarcia umowy, w celu jej wykonania oraz do wystawienia faktmy VAT I do wypdllll.llla obowll)zku prawnego ci ężącego
na Administratorze. Brak podania danych osobowych uniemoźliwi zawarcie umowy.
4) Podstllwą prawnę przetwarzania PanifPana danych osobowych jest w oparciu o an 6 ust I lit b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 - RO DO ' I)
koniecznosc realizacji łączącej nas umowy, 2) wypelnienia obowiązku prawnego ciążęcego na administratorze, w celu rozliczen finansowych , w rym podatkowych,
S) Odbiorcami PanifPana danych osobowych będą wyłęcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
.
.
6) Będziemy p rzechowywać PanilPana dane osobowe przez okres trwania /ączęcej nas umowy oraz przez okres przedawnieniR ewen tualnych roszczen, w tynt roszczen podatkowych
i cywilnych.
,
7) Posiada PanilPan prawo do tądania od administratora dostępu do dl\l\yc.n osobowych, ich sprostowania. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wycofama zgody
na przetwarzanie danych
8) Ma PaniIPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Ij Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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