
RIiOŚ.2710.26.2020 

UMOWA Nr 272. …. .2020 

zawarta w dniu ……………………….. w Stanisławowie pomiędzy: 

Gminą Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów NIP 822-21-47-156, REGON 711583424 

zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: 

Kingę Annę Sosińską – Wójta Gminy Stanisławów 

przy kontrasygnacie Danuty Słowik – Skarbnik Gminy 

a 

…………………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą: ………………………………………………………………………………………………. 

NIP: …………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

po przeprowadzeniu postępowania zgodnego z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem 

udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 

30 000 euro netto, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na realizacji 

zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ładzyń, gmina Stanisławów”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym, które 

stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

§ 2. 
Termin realizacji przedmiotu umowy – od daty podpisania umowy do dnia 15.11.2020r. 
 

§ 3. 
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości: 

Cena netto …………………… zł + VAT …..% = cena brutto: ……………………………  zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………………….) 

 
§ 4. 

Strony ustalają następujące zasady rozliczania robót: 
1. Rozliczenie za wykonanie usługi odbędzie się jedną fakturą po wykonaniu całości 

zamówienia.  
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru 

zamówienia.  
3. Dane do wystawienia faktury: 

Nabywca: Gmina Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów NIP: 8222147156 

Odbiorca i płatnik: Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów. 

4. Termin płatności wynagrodzenia wykonawcy ustala się w terminie 30 dni od daty złożenia 

faktury VAT Zamawiającemu. 
§ 5. 

1. Ze strony Zamawiającego przedstawicielem będzie: …………………………….. tel: 

……………….., e-mail: ………………………………………………………………………. 
2. Ze strony Wykonawcy przedstawicielem będzie: ……………….……….. tel: …………….., 

e-mail: …………………………….. 
3. O zmianie przedstawicieli Strony będą na bieżąca się informowały. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy za pomocą osób zdolnych do 

wykonywania zamówienia, posiadających odpowiednie kwalifikacje. 



RIiOŚ.2710.26.2020 

 

§ 6. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za 

każdy dzień zwłoki, 
b) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy. 
2. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wartość kar umownych, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 
3. W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W przypadku, o którym mowa, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, a Zamawiający nie uiszcza kary 

umownej, o której mowa w ust. 2. 
4. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem przedmiotu umowy, 

Zamawiający może bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od umowy jeszcze przed 

upływem terminu do wykonania przedmiotu umowy. 
 

§ 7. 

Ochrona danych osobowych 
1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej umowy (Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją 

umowy) . 
2. Wykonawca oświadcza iż przed zawarciem niniejszej Umowy wypełnił obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej 

„RODO”) oraz w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy wobec każdej osoby 

fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu wpisania 

jej do treści Umowy jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub działającej w jego imieniu przy 

realizowaniu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do 

działania przy wykonywaniu niniejszej Umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej 

wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki 

informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO oraz określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy . 
3. W celu realizacji Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane osobowe zgodnie z Umową 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 
 

§ 8. 
Strony przewidują możliwość zmiany umowy w szczególności w zakresie: 

a. zmiany terminu wykonania umowy, 
b. zmiany terminów płatności z uwagi na okoliczności dotyczące Zamawiającego, niezależne od 

niego lub będące następstwem siły wyższej, bez zmiany wysokości wynagrodzenia brutto za 

realizację całego przedmiotu umowy, 
c. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym – zmiana stawki podatku 

VAT, w przypadku wystąpienia takich zmian, jeżeli będą one miały wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 
§ 10. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 
2. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd. 
3. Oferta Wykonawcy złożona w trybie postępowania zgodnego z obowiązującym 

u Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, stanowi integralną 

część umowy. 
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 
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Załączniki do Umowy: 

- Załącznik nr 1 – Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku  

z realizacją umowy; 
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Załącznik nr 1 do umowy nr ………….. 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 w związku z w związku z realizacją umowy 

 

 W związku z realizacją wymogów 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) (zwane dalej „RODO”), Administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

1. Administrator 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stanisławów z siedzibą przy ul. Rynek 32 

w Stanisławowie (05-304 Stanisławów). 

2. Inspektor ochrony danych 

Z inspektorem ochrony danych (zwany dalej „IOD”) wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan 

kontaktować w następujący sposób: 

a) pocztą tradycyjną na adres: IOD, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów,  

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@stanislawow.pl. 

 

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez 

administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO. 

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze dotyczącego zawarcia umowy w 

wyniku udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), (zwana dalej „ustawa Pzp”). Celem 

przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy i dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z 

umowy. 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, w tym dostawcy 

usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających wykonanie umowy oraz przechowywanie dokumentacji 

jej dotyczącej, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

5. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata przez cały czas trwania umowy oraz do czasu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane 

zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia w sprawie 

klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych  i przepisami 

wewnętrznymi administratora. 

6. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo: 

a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b) do sprostowania (poprawiania) danych, 

c) do usunięcia danych osobowych, 

d) do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

mailto:iod@stanislawow.pl
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f) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 

7. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych 

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem i 

realizacją umowy. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy Pzp.  

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


