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Załącznik nr 2 

                                                                                                          do II zapytania ofertowego na 

położenie płytek gresowych w stołówce  

w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy. 

 

 

Projekt  UMOWY 

 

UMOWA Nr CKiW.DZP.273.13.2021 

 

 

zawarta w dniu ..................................  2021 r. w Oleśnicy pomiędzy: 

 

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy, z siedzibą przy  

ul. Zamkowej 4, 56-400 Oleśnica, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:  

Przemysława Adama Wróbel – Dyrektora CKiW OHP w Oleśnicy, 
 

a 
 

.................................................................................................................................................... 

 

z siedzibą ...................................................................................................................................,  

 

zwanym dalej Wykonawcą 
 

reprezentowanym przez ………............................................. . 

 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie zapytania ofertowego, trybie zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia 
o wartości nie przekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 pkt. 1 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych – poza ustawą. 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest robota budowlana polegająca na położeniu płytek gresowych               

w stołówce w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy. 

 

2.   Oferta złożona przez Wykonawcę stanowi integralną część umowy. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na połozeniu płytek 

podłogowych, gresowych w stołówce w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP                               

w Oleśnicy, położonym przy ul. Zamkowej 4 oraz zamontowaniu listew przypodłogowych. 

Wykonawca sam dostarczy materiały i narzędzia do realizacji przedmiotowego zadania. 

Podstawowy zakres prac polega na: 

demontażu obecnych płytek podłogowych 

położeniu nowych płytek gresowych 

położeniu listew przypodłogowych (również wokół kolumn) 

montażu włazów rewizyjnych podłogowych wkomponowanych w nowe płytki podłogowe 

uprzątnięcie terenu budowy oraz wywiezieniu i utylizację odpadów na koszt Wykonawcy 

innych niezbędnych robotach. 

Układ płytek – Płytki czarne i białe - dwa rzędy czarnych płytek jako rama, wypełnienie 

środka -  naprzemiennie białe i czarne romby – układ w „karo”. Listwa przypodłogowa  MDF 
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o wysokości 12cm w kolorze białym. Płytki powinny mieć wymiary nie mniejsze niż 

400x400(mm). Płytki gresowe użyte do realizacji zamówienia muszą posiadać klasę 

ścieralności na poziomie nie mniejszym niż klasa IV w skali PEI. 

 

 

 

§ 3 

 

1.    Wynagrodzenie z tytułu wykonania prac wynosi: 

 

Cena netto ……………………………………………………………………..………zł  

 

Słownie: ……………………………………………………………………….………zł 

 

Stawka VAT: …………. %,. Kwota VAT ………………………… zł. 

 

Cena brutto  ……………………………………………………………………………zł 

 

Słownie: ……………………………………………………………………………….zł. 

 

2. Należność z tytułu wykonania prac objętych umową będzie realizowana przelewem na konto  

Wykonawcy, po wykonaniu usługi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT/ rachunku.  

3. Podstawę fakturowania stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru prac. 

 

§ 4 

1. Wykonawca udziela 60-miesięcznej gwarancji na wykonane prace liczonej od dnia protokolarnego 

odbioru prac. 

2. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy objęte pracami. Materiały użyte do wykonania prac 

obowiązuje gwarancja producenta. W przypadku, gdyby gwarancja producenta na materiały miała 

trwać krócej, niż czas trwania niniejszej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do użycia 

materiałów z okresem gwarancji  60 miesięcy, w przeciwnym razie Wykonawca zobowiązany                 

jest do wykonania napraw gwarancyjnych na własny koszt.  

3. W celu skorzystania z gwarancji Zamawiający zobowiązany jest w okresie jej trwania powiadomić 

Wykonawcę o wszelkich usterkach, w którym przysługuje mu ochrona gwarancyjna.  

4. Naprawa gwarancyjna powinna być wykonana w terminie 14 dni od daty powiadomienia 

Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałej usterce. 

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej 

eksploatacji i obsługi codziennej oraz uszkodzenia spowodowane aktami wandalizmu. 

 

§ 5 

 

Osobami wyznaczonymi przez Strony do realizacji zawartej umowy są:  

       a) reprezentujący Zamawiającego ……………………….……………..tel. ……….……………. 
 adres e-mail: ……………………………. 

b) reprezentująca Wykonawcę Pan/Pani…………………….….......... tel. ……………… 

 adres e-mail:……………………………. 

 

§ 6 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo                  

do naliczenia następujących kar umownych: 
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1.1. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotowej usługi w  –  w wysokości 

15% wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 3 pkt 1, 

1.2. w wysokości 15% łącznej wartości netto umowy w przypadku, gdy umowa zostanie 

rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

1.3. wymagalność kar umownych wynosi 3 dni od daty wystąpienia okoliczności 

uzasadniających ich naliczenie. 

2. Zamawiający zmniejszy cenę płaconej należności, potrącając bezpośrednio z wystawionej 

faktury, o kwotę kar umownych, wyliczonych zgodnie z postanowieniami ust. 1 –                                       

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Wysokość kary umownej wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

może ulec zmianie, gdy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wiarygodny dowód, że powód 

nieterminowej lub niewłaściwej realizacji usługi wystąpił z przyczyn, za które Wykonawca                      

nie ponosi odpowiedzialności. 

4. Wysokość kar umownych może być sumowana. 

5. Każdej ze w przypadku poniesienia szkody przekraczającej wysokość zastrzeżonych na ten cel 

kar umownych, przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach 

ogólnych, ponad wartość kar umownych. 

 

 

§ 7 

1.     Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do dnia 27 grudnia  

          2021 r.  

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

2. Sprawy sporne między Stronami rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

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

ze stron. 

 

§ 8 

Klauzula informacyjna związana z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego A 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia i Wychowania 

Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy z siedzibą przy ul. Zamkowej 4, tel. 71-314-22-03. 

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 

OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY 

W OLEŚNICY 

Państwowa Jednostka Budżetowa 

56-400 Oleśnica, ul. Zamkowa 4 

tel. 71 314 20 12, fax 71 723-73-42 

e-mail: ckiw-olesnica@ohp.pl 

www.ckiw-olesnica.ohp.pl 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Kamila Kołodziejczyk - adres email: 

k.kolodziejczyk@ohp.pl,  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a b, c RODO tj. 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Ustawy z dnia 29 września 1994 

http://www.ckiw-olesnica.ohp.pl/
mailto:k.kolodziejczyk@ohp.pl
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r. o rachunkowości, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej, Ustawę z dnia 25 lutego 2016 r . o ponownym wykorzystywaniu 

informacji sektora publicznego, 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane okres od 1 do 5 lat w zależności od typu 

dokumentu zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Ustawą 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, lub przez okres wynikający                       

z innych przepisów jeżeli jest dłuższy niż wspomniany powyżej, 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz 

Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 130 tys. zł. Art. 2 ust. 1 pkt 

1 - Prawo zamówień publicznych, niepodanie danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty; 

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

zautomatyzowany, w tym profilowanie, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących, 

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; 

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; 

9. 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. 

 

Klauzula informacyjna związana z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego B 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia i Wychowania 

Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy z siedzibą przy ul. Zamkowej 4, tel. 71-314-22-03. 

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 

OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY 

W OLEŚNICY 

Państwowa Jednostka Budżetowa 

56-400 Oleśnica, ul. Zamkowa 4 

tel. 71 314 20 12, fax 71 723-73-42 
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e-mail: ckiw-olesnica@ohp.pl 

www.ckiw-olesnica.ohp.pl 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Kamila Kołodziejczyk - adres email: 

k.kolodziejczyk@ohp.pl,  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a b, c RODO tj. 

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w celu związanym             

z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej, Ustawę z dnia 25 lutego 2016 r . o ponownym wykorzystywaniu 

informacji sektora publicznego, 

5. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od oferenta biorącego udział w niniejszym 

postępowaniu. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 18 ust. 6 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,                    

lub przez okres wynikający z innych przepisów jeżeli jest dłuższy niż wspomniany powyżej. 

7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

określonym 

 w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz Regulaminu udzielania 

zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 130 tys. zł. Art. 2 ust. 1 pkt 

1ustawy - Prawo zamówień publicznych, niepodanie danych będzie skutkowało odrzuceniem 

oferty; 

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

zautomatyzowany, w tym profilowanie, stosowanie do art. 22 RODO; 

9. posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących, 

f) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

g) 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; 

h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

10. 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. 

 

 

 
        ……………………………………..                                     …………………………………… 

       Zamawiający                                                                        Wykonawca 

http://www.ckiw-olesnica.ohp.pl/
mailto:k.kolodziejczyk@ohp.pl

