
UMOWA 

W dniu  …....................  2018  r. pomiędzy  Bychawskim  Centrum  Kultury,  z  siedzibą:

23-100 Bychawa, ul. M. J. Piłsudskiego 34, NIP: 713-265-10-28, reprezentowanym przez Piotra

Gębę – Dyrektora, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a:

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

NIP:.....................................  zwanym  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą,  wyłonionym

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  w  trybie  zapytania  ofertowego,  została

zawarta umowa następującej treści:

§1

1. Zamawiający oświadcza,  że na podstawie art.  4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy niniejszej ustawy.

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn    „ BUDOWA   OTWARTEJ

STREFY AKTYWNOŚCI W BYCHAWIE PRZY BYCHAWSKIM CENTRUM KULTURY”.

3. Strony zgodnie stwierdzają, iż Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością

na w/w cele.

§2

1. Przedmiot  umowy,  zwany  dalej  „zamówieniem”,  obejmuje   „  BUDOWA   OTWARTEJ  STREFY

AKTYWNOŚCI W BYCHAWIE PRZY BYCHAWSKIM CENTRUM KULTURY” ul. Piłsudskiego 34, 23-

100 Bychawa polegającej na  wykonaniu: 

1) siłowni plenerowej wyposażonej w 6 urządzeń podwójnych:

a) prasa nożna i surfer,

b) stepper i twister,

c) orbitrek i narciarz,

d) krzesło do wyciskania i wyciąg górny,

e) drążek i drabinka,

f) biegacz i wioślarz,

g) rower i jeździec,



2) strefy relaksu wyposażonej w:

a) stolik do gry w szachy/warcaby,

b) stół do gry w piłkarzyki,

c) ławki parkowe z oparciem,

d) kosz na śmieci metalowy,

e) stojak na rowery na cztery stanowiska,

            3) urządzenia placu zabaw, składającego się z :

a)zestaw zabawowy zawierający : ślizg spiralny, wieża z dachem dwuspadowym, przejście

schodkowe, zjazd strażacki, wieża dach dwuspadowy, przejście ruchome ze schodkami,

podest,  wieża dach dwuspadowy,  ślizg,  podest,  tablica sensoryczna,  podest,  przejście

sprężynowe,  podest,  ścianka  wspinaczkowa,  przejście  schodkowe,  wieża-dach

dwuspadowy,  podest,  pomost  linowy,  podest,  wejście  koci  grzbiet  linowy,  przejście

ruchome ze schodkami, 

b) huśtawka bocianie gniazdo,

c) równoważnia na trzech sprężynach,

d) walec,

e) tablica informacyjna MSiT – (według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego)

f) tablica informacyjna- regulamin,

g) nawierzchnia z maty przerostowej – 150 m2 

2. Adres  dostawy i  montażu:Bychawskie  Centrum Kultury,  ul.  M.  J.  Piłsudskiego  34,  23-100

Bychawa, działka nr 1111.

3.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie: 

1) w terminie do 05.10.2018 r. Nie przewiduje się zmiany terminu zakończenia robót w 

przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych. 

2) zgodnie z ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

3) zgodnie z dokumentacją projektową, która stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

4. Dostarczone  urządzenia  muszą  być  fabrycznie  nowe,  kompletne,  wolne  od  wad,

pełnowartościowe,  w  pierwszym  gatunku,  nie  noszące  znamion  użytkowania,  zgodne  

z obowiązującymi przepisami i normami oraz posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty



lub deklaracje zgodności, które Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniami.

5. Wykonawca udziela co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenie.

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru, potwierdzonego protokołem

(bez zastrzeżeń) sporządzonym przez Strony zgodnie z § 4 umowy. W przypadku reklamacji

odbiór  i zwrot reklamowanego urządzenia realizowane będą przez Wykonawcę na jego koszt i

ryzyko. 

§3

1. Strony  uzgadniają,  że  za  zrealizowanie  zamówienia  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie

ryczałtowe  w  kwocie  ………………………………….  brutto (słownie:

……………………………………….),  zwane dalej  „wynagrodzeniem” obejmujące  wszystkie

koszty związane z pełną i terminową realizacją zamówienia na warunkach opisanych w umowie,

w tym koszty transportu rozładunku i montażu.

2. Zapłata  wynagrodzenia,  nastąpi  na  rachunek  bankowy  wskazany  przez  Wykonawcę  

na  fakturze  VAT  w  terminie  21  dni  kalendarzowych  liczonych  od  dnia  otrzymania  przez

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół sporządzony przez Strony zgodnie z § 4 umowy,

bez zastrzeżeń. Zamawiający wyraża zgodę na doręczenie faktury VAT w formie elektronicznej.

Faktura  VAT  doręczona  w  wersji  elektronicznej  zostanie  przesłana  z  adresu  mailowego

Wykonawcy: …………………………..  na adres mailowy Zamawiającego: sekretariat@ebck.pl

Adresem  dla  doręczenia  Zamawiającemu  faktury  w  formie  innej  niż  elektroniczna  jest:

Bychawskie Centrum Kultury, ul. M.J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa. 

4.  Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji

niniejszej umowy na osoby trzecie.

§4

1. W terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia, wykonania przedmiotu umowy, o którym

zawiadomi Wykonawca Zamawiającego ustnie,  Strony sporządzą protokół z realizacji zamówienia-

zwany dalej „protokołem”. 

2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) datę i miejsce jego sporządzenia;



2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do realizacji zamówienia,

w tym o braku albo o istnieniu wad dostarczonych  urządzeń i ich montażu.

3) podpisy stron lub osób upoważnionych ze strony Zamawiającego i Wykonawcy,

4) certyfikaty lub deklaracje zgodności na urządzenia z obowiązującymi normami,

5) kartę gwarancyjną,

6) karty techniczne.

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli stwierdzi, że

zamówienie nie odpowiada warunkom uzgodnionym przez Strony.

4. W  razie  zgłoszenia  zastrzeżeń  w  protokole,  Zamawiający  pisemnie  wyznaczy  Wykonawcy

stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni roboczych w celu: 

1) usunięcia stwierdzonych protokołem wad, lub

2) Jeśli wady nie nadają się do usunięcia, dostarczenia  nowego urządzenia wolnego od wad.

W takim przypadku, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady (w tym poprzez dostarczenie

urządzenia  wolnego  od  wad  w  miejsce  wadliwego)  lub  braki  

w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie,  bez  odrębnego  wynagrodzenia  z  tego

tytułu.

5. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 4, Zamawiający może

od Umowy odstąpić  w całości  lub  w części  i  żądać  od  Wykonawcy zapłaty kary umownej

określonej w§ 5 ust. 2. 

6. Strony  uzgadniają,  że  w  razie  zawinionego  uchylania  się  przez  Wykonawcę  od  podpisania

protokołu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, Zamawiający może z upływem tego terminu

od  umowy  odstąpić  lub  uznać  treść  sporządzonego  przez  siebie  projektu  protokołu  za

zaakceptowany przez Wykonawcę.

§5

1. Za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary

umownej w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o

którym mowa w § 3 ust. 1 jeżeli w terminie wyznaczonym na podstawie § 4 ust. 4 nie dostarczy

Zamawiającemu urządzenia wolnego od wad lub, którego uprzednio nie dostarczył w terminie

określonym w § 2 ust. 3  pkt 1.

3. Zamawiający  może  dochodzić  na  zasadach  ogólnych  odszkodowania  przewyższającego



zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.

4. Strony uzgadniają,  że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający

potrąci  z  wynagrodzenia  kwotę  stanowiącą  równowartość  tych  kar,  i  tak  pomniejszone

wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.

§6

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia i zobowiązuje się

do naprawienia szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi

i ruchem pojazdów.

2.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedłożenia  Zamawiającemu  polisy  ubezpieczeniowej

obejmującej cały okres realizacji zamówienia wraz z potwierdzeniem opłacenia składek najpóźniej

w dniu przekazania placu budowy.

3.  Nie  przedłożenie  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  3  skutkować  może  odstąpieniem

Zamawiającego od umowy.

  

§7

W razie  opóźnienia  w  zapłacie  wierzytelności  pieniężnych,  strony zobowiązują  się  do  zapłaty

ustawowych odsetek za opóźnienie.

§8

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod

rygorem nieważności takiej zmiany.

§9

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy  Kodeksu

Cywilnego.

§10

Właściwym  do  rozpoznania  sporów  wynikłych  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  jest  Sąd

Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§11

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  przy  czym  jeden  egzemplarz

otrzymuje Wykonawca, zaś dwa pozostają w aktach Zamawiającego.

§12



Załącznik Nr 1. do umowy -Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Wykonawca:                                                                                                                     Zamawiający:



Załącznik Nr 1. do Umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 
OSOBOWYCH
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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Bychawskim Centrum Kultury jest – Dyrektor BCK, ul. Marsz. J. 
Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa. 
2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Bychawskiego Centrum 
Kultury, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w BCK za 
pomocą adresu sekretariat@ebck.pl 
3.    Administrator danych osobowych – Dyrektor BCK - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bychawskim Centrum Kultury; 
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Bychawskiego Centrum Kultury;
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 
określonym w treści zgody.
5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w 
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Bychawskim Centrum Kultury przetwarzają dane osobowe dla których 
Administratorem jest Dyrektor BCK.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz 
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy 
prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia 
roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 
administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę 
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której 
dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a
RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Bychawskim Centrum Kultury Pani/Pana danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis 
prawa lub zawarta między stronami umowa.



12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


