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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  - WZÓR UMOWY 
 
W dniu …………………… 2022 r. pomiędzy Miastem stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5,                                
00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Ośrodek Sportu i Rekreacji                     
w Dzielnicy Bemowo z siedzibą w Warszawie (01-494) przy ul. Oławskiej 3a, zwanym dalej 
Zamawiającym, które reprezentuje: 
 
Grzegorz Surówka – p. o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, 
a: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego którego wartość  
nie przekracza kwoty 130 tys. złotych została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest budowa bulodromu – placu do gry w bule przy ul. Obrońców Tobruku 
40 w Warszawie, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……….. 

2. Do zadań Wykonawcy należy: 
1) Budowa bulodromu – placu do gry w bule, zgodnie z projektem, 
2) Realizacja robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, właściwy nadzór i przestrzeganie 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) i przepisów ppoż., 
3) zorganizowanie przed przystąpieniem do wykonywania robót miejsca montażu, następnie 

jego zabezpieczenie i utrzymywanie na koszt własny, a po zakończeniu montażu 
przekazanie uporządkowanego miejsca montażu Zamawiającemu; 

4) utrzymywanie czystości i porządku oraz prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie                 
z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 888 ze zm.), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 779 ze zm.), Wykonawca zobowiązany jest do określenia miejsca składowania 
odpadów powstałych podczas robót oraz udokumentowanie legalnego sposobu ich 
zagospodarowania, na Wykonawcy spoczywa obowiązek i koszt zagospodarowania 
odpadów powstałych z robót; 

5) stosowanie przy realizacji umowy materiałów i urządzeń odpowiadających co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych 
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), 
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) 
oraz wymaganiom specyfikacji technicznych; 

6) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 2 
egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, w dobrej wierze, 
zgodnie z najlepszą wiedzą i sztuką wymaganą dla realizacji przedmiotu umowy, zgodnie  
z wymaganiami technicznymi i jakościowymi określonymi w projekcie wykonawczym, zasadami 
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wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, w terminie określonym Umową.  

 
§ 2. 

1. Przedmiot umowy, określony w § 1 ust. 1  wykonany zostanie w terminie do 8 tygodni od dnia 
zawarcia umowy. 

2. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminów umownych, jeżeli ich niedotrzymanie 
stanowi konsekwencję przypadków opisanych w § 8 ust. 1 pkt 2 i 3. 

 
§ 3. 

1. Za termin odbioru końcowego rozumie się datę odbioru całości przedmiotu umowy, tj. datę 
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zgłosi pisemnie lub na adres mail: k.lochowski@osirbemowo.pl Zamawiającemu 
gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

3. Termin odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 2 dni od daty pisemnego 
zawiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu prac i gotowości do przystąpienia do odbioru 
końcowego. 

4. Przed odbiorem końcowym Wykonawca przedłoży Zamawiającemu po 2 egzemplarze w wersji 
papierowej oraz 2 egzemplarze na płycie CD (wersja elektroniczna) kompletnej dokumentacji 
powykonawczej dotyczącej przedmiotu umowy. Z dniem odbioru dokumentacji powykonawczej, 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których dokumentacja 
powykonawcza została ustalona. 

5. Podczas odbioru końcowego stosowane będą następujące zasady: 
1) jeżeli Zamawiający nie stwierdzi wad, dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy; 
2) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, które nie 

uniemożliwiają korzystania z przedmiotu zamówienia to Zamawiający w protokole odbioru 
stwierdza ujawnienie wad opisując je szczegółowo i wyznaczy termin ich usunięcia. Jeżeli 
wady te nie nadają się do usunięcia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usunie wad w 
wyznaczonym terminie, to Zamawiający odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej lub technicznej tj. w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy 
wolnego od wad pozostaje do wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad, ma 
prawo żądać obniżenia wynagrodzenie w odpowiednim stosunku.  

3) jeżeli Zamawiający stwierdzi  wady, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy, 
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad 
wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem odmowy przyjęcia 
naprawy po upływie wyznaczonego terminu, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu 
odbioru po raz drugi. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
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wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy nie będzie przysługiwało 
Wykonawcy. 

6. W przypadku określonym, w ust. 5 pkt 3) lit a) kara umowna, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 
będzie liczona od daty odbioru po usunięciu wad. 

7. Z czynności odbioru strony spiszą protokół w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach. 
8. W momencie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną na 

wykonane roboty oraz zainstalowane urządzenia i sprzęt zgodną z wzorem stanowiącym załącznik 
Nr 3 do umowy . 

9. Wszystkie przekazywane dokumenty muszą być opracowane w języku polskim. 
 

§ 4. 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu umowy wynosić będzie:  
1) wartość netto: ………………….. zł (słownie:……………………………zł); 
2) podatek VAT …..%; 
3) wartość brutto: …………………..zł (słownie: ………………….………..zł). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających 
lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi jednorazowo w oparciu o fakturę. 
Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie sporządzony i podpisany przez 
przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy protokół odbioru przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż wskazany w fakturze rachunek bankowy będzie rachunkiem 
rozliczeniowym, służącym jedynie do celów rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

6. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonany przedmiot zamówienia                  
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

7. Do celów wystawienia faktur: 
1) Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT                       

i posiada NIP ……………………………………………….. 
2) Zamawiający oświadcza, że podatnikiem podatku od towarów i usług VAT jest Miasto 

Stołeczne Warszawa, NIP 525-22-48-481, natomiast uprawnionym do otrzymywania faktur 
jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, zatem faktura 
wystawiona powinna być w następujący sposób: 

Nabywca: 
Miasto Stołeczne Warszawa 
Plac Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa 
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NIP: 525-22-48-481 

Odbiorca faktury: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo  
ul. Oławska 3a, 01-494 Warszawa 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze, w terminie 21 dni, liczonych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej 
faktury do siedziby Zamawiającego. 

9. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi 
przelać na wskazany w fakturze rachunek, określoną kwotę.  

10. Za opóźnienie w realizacji płatności, wynikających z faktur, Wykonawcy przysługują odsetki 
ustawowe. 

 
§ 5. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na oferowany przedmiot umowy na okres 60 
miesięcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania 
przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie 
wadliwie wykonanych prac zgodnie z kartą gwarancyjną stanowiąca integralną część umowy. Czas 
naprawy gwarancyjnej wynosi 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia wystąpienia wady lub usterki 
Wykonawcy na adres mail: …………………………………………………….. 

3. Okres rękojmi za wady fizyczne na instalacje i wszystkie materiały i urządzenia zostaje zrównany  
z okresem zaoferowanej gwarancji. 

4. Warunki gwarancji zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 3 do Umowy – Karcie 
Gwarancyjnej.   

5. W okresie gwarancji wszelkie naprawy lub wymiany objęte gwarancją dokonywane są w ramach 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów 
związanych z naprawami lub wymianami.   

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać obowiązki z rękojmi lub gwarancji w postaci 
niezwłocznego usuwania wad i usterek w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

 
§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
1) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy  w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4               
ust. 1 umowy,  

2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji lub rękojmi 
za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 
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ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego; 

2. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % maksymalnego wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 4 ust. 1. 

3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej. 
4. W przypadku gdy szkoda wyrządzona na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający zastrzega możliwość 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywistej. 

 
§ 7.  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni  
od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających, jeżeli Umowa nie stanowi 
inaczej, w całości bądź w części, w przypadkach określonych Kodeksem Cywilnym oraz niezależnie 
od tych przypadków, gdy:  
1) pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania naruszania postanowień umowy, Wykonawca 

nie wykonuje przedmiotu umowy lub przerwał jego wykonywanie na zasadach i w terminie 
ustalonym w Umowie, a zwłoka przekracza 7 dni; 

2) jeżeli Wykonawca utracił właściwości, uprawnienia lub możliwości techniczne niezbędne  
do wykonywania umowy; 

3) w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 3 lit b. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy. 
4. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, 

że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego 
kontrahentów/podwykonawców. 

5. W odstąpieniu od umowy wskazany zostanie termin sporządzenia inwentaryzacji z wykonanych 
czynności przez Wykonawcę. 

6. Odstąpienie od umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kar 
umownych wynikających z umowy. 

 
§ 8. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w zakresie: 

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek okoliczności wynikających                        
z działania siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, uniemożliwiających wykonanie 
przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem niedopuszczalności zmiany, gdy wyklucza ją inne 
postanowienie umowy, które to przyczyny każda ze Stron winna udokumentować; 

2) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w następstwie braku możliwości 
wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem       
i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
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kryzysowych (Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o wpływie 
w/w okoliczności na termin wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych 
dokumentów na ich potwierdzenie); 

3) zrealizowania przedmiotu zamówienia w innym niż pierwotnie założono zakresie, gdyby 
zastosowanie przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy - w takim przypadku Wykonawca może wnieść o zmianę zakresu, 
zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub lepszych parametrach, 

4) wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany przedmiot 
zamówienia, o ile wyniknie taka konieczność z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 

5) zmiany ustawowej stawki podatku VAT dotyczącej przedmiotu umowy; 
6) obniżenia ceny przez Wykonawcę. 

2. O zaistnieniu zmian w ww. zakresie Strony zawiadomią się nawzajem pisemnie, listem poleconym 
za potwierdzeniem odbioru, w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. 

 

§ 9. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac nieobjętych przedmiotem 
umowy i stanowiących koszt użytkownika, a jednocześnie niezbędnych do prawidłowego 
wykonania umowy w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

2) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź 
urządzeń w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy; 

3) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę 
w trakcie realizacji prac. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub zaniechań przy realizacji 
przedmiotu umowy, w szczególności za ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków 
zaistniałych w związku  z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane 
w związku z realizacją umowy.  

2) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2019 r. poz.1781). 

4. Wykonawca oświadcza, że: 
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1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych 
osobowych mające zastosowanie oraz RODO, 

2) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające 
z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających 
zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, 

3) w przypadku korzystania z podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych 
spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych 
oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

5. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków 
wynikających z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw w jakiejkolwiek 
formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne 
skutki; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, a także zastawienia lub 
przeniesienia korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, w tym także 
poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową poręczenia lub czynności wywołującej 
podobne skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane pomimo zakazu są względem 
Zamawiającego bezskuteczne. 

 
§ 10. 

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez 
Wykonawcę, zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781) Zamawiający 
przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych: 
1) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - administratorem danych osobowych Wykonawcy 

lub osób wskazanych przez Wykonawcę jest Ośrodek Sportu i Rekreacji  m. st. Warszawy                     
w Dzielnicy Bemowo z siedzibą w Warszawie (01-494) przy ul. Oławskiej 3a. 
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować  się  w następujący 
sposób:  

a) pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@osirbemowo.pl, 
b) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

2) PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA - Przetwarzanie danych osobowych 
Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę odbywa się w związku z realizacją 
niniejszej umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie 
Wykonawcy, przed zawarciem umowy. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie 
Wykonawca lub osoba wskazana przez Wykonawcę poproszona/y o wyrażenie zgody na 
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przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę  
w określonym celu  i zakresie. 

3) ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH - Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, 
z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

4) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH - Dane osobowe Wykonawcy lub osób 
wskazanych przez Wykonawcę będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym 
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 
Po spełnieniu celu, dla którego dane Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę 
zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, 
który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy 
szczególne stanowią inaczej. 

5) PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTEPU DO DANYCH OSOBOWYCH – 
Na zasadach określonych przepisami RODO, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę 
osoba  ma prawo do żądania od administratora: 
a) dostępu do treści swoich danych osobowych; 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) usunięcia swoich danych osobowych; 
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 
e) przenoszenia swoich danych osobowych, 
a ponadto Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba ma prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez 
Wykonawcę. 

6) PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY - Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne 
jest wyrażenie zgody, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba zawsze ma prawo 
nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób 
wskazanych przez Wykonawcę do momentu jej wycofania. 

7) PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO - Gdy Wykonawca lub wskazana 
przez Wykonawcę osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
o ochronie danych osobowych, Wykonawcy lub wskazanej przez Wykonawcę osobie 
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

8) INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH 
NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH -  Podanie przez Wykonawcę swoich danych osobowych 
lub wskazanych osób może być wymogiem ustawowym, wynikającym z umowy lub 
warunkiem zawarcia lub kontynuowania umowy, do których podania będzie Wykonawca lub 
wskazana osoba obowiązana/y. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy,  
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a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób, nie będzie możliwa 
realizacja zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi 
przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a Wykonawca nie poda 
swoich danych, lub danych wskazanych osób nie będzie możliwa realizacja takiej umowy.  
W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a Wykonawca nie 
poda swoich danych, lub danych wskazanych osób, nie będzie możliwe zawarcie takiej 
umowy. 

9) ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE - Administrator informuje, 
iż dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę nie będą przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo w związku z realizacją niniejszej 
umowy. 

 
§ 11. 

1. Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych: 
1) ze strony Zamawiającego jest Pan Krzysztof Łochowski, tel.: 502 201 825; 
2) ze strony Wykonawcy jest ……………………………………………………………... 

 
§ 12. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, oraz inne właściwe przepisy. 

2. Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po jednym 
dla każdej ze stron. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1) kopia oferty Wykonawcy 
2) wzór protokołu odbioru końcowego; 
3) karta gwarancyjna wykonania przedmiotu umowy. 

 
             ZAMAWIAJĄCY                                                                                        WYKONAWCA 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY - PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO PRZEDMIOTU UMOWY 
 

W zakresie Przedmiotu Umowy Nr ……………………….. z dnia ……………. 2022 r. na budowę bulodromu 
– placu do gry w bule przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie. 
I. Ustalenia w sprawie terminu zakończenia:  
1. Termin zakończenia wynikający z umowy: …………………. 
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2. Zgłoszenie do odbioru Wykonawcy:  …………………………….  
3. Przedmiot umowy – budowa bulodromu – placu do gry w bule przy ul. Obrońców Tobruku 40 w 

Warszawie zrealizowano w dniu  ……………… 2022 r. 
4. Wobec powyższego przedmiot umowy został wykonany terminowo/nieterminowo, zwłoka 

wynosi .................. dni. 
II. Postanowienia dotyczące odbioru Przedmiotu Umowy Nr …………………………………………      z dnia 

………….. 2022 r. 
1. W zakresie rozliczenia końcowego przedstawiciele Zamawiającego dokonują odbioru końcowego 

przedmiotu umowy.  
2. W trakcie odbioru nie stwierdzono wad/stwierdzono nw. wady i wyznaczono termin na ich 

usunięcie do dnia ……………… wady zostały usunięte dnia ……………….. / nie zostały usunięte.  
Dodatkowe ustalenia: …………………………………………………………………………………………………….. 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 

3. Wykonawca przekazał Zamawiającemu nw. dokumenty: 
1) ………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………… 

4. Wobec powyższego upoważniony przedstawiciel Zamawiającego dokonuje odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy z dniem podpisania niniejszego protokołu tj. z dniem …………………………. 
2022 r. 

5. Z dniem podpisania niniejszego protokołu rozpoczyna się bieg okresu gwarancji  
i rękojmi Przedmiotu Umowy.  

6. Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy  
i Zamawiającego. 

 
 
 UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL                                     UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL        
             ZAMAWIAJĄCEGO                                WYKONAWCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY 

         
KARTA GWARANCYJNA JAKOŚCI WYKONANIA PRAC 

 
Sporządzona w dniu …………………………………………………………………. 
1. Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo 
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2. Wykonawca: ………………………………………………………………………. 
3. Umowa nr …………………………………………………………………………… 

Przedsięwzięcie pod nazwą: 
„Budowa bulodromu – placu do gry w bule przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie” 

4. Przedmiot umowy: Budowa bulodromu – plac do gry w bule. 
5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji. 
 Przedmiot gwarancji  obejmuje roboty budowlane i materiały wykorzystane do wykonania 
       przedmiotu umowy. 
6. Data odbioru końcowego:  ……………………………………………………….. 
7. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

1) Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 
wykonany zgodnie z umową i zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 
2) okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi  60 miesięcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy,  
3) w okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest w ramach otrzymanego 

wynagrodzenia do usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym robót, 
4) o wystąpieniu wad Zamawiający poinformuje Wykonawcę – Gwaranta na piśmie (pismo, e -

mail )  podając rodzaj wady, 
5) ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 

a) jeśli wada powoduje szkody w obiekcie przedmiotu gwarancji – niezwłocznie,                                    
tj. w czasie do 24 godzin od jej wykrycia, 

b) w pozostałych przypadkach, maksymalnie do 7 dni roboczych od daty otrzymania 
zgłoszenia, 

6) usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie, 
7) jeżeli w ramach wykonania swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu        z 

gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo istotnych napraw termin 
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwróconej rzeczy 
naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do 
części wymienionej, 

8) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 
wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł 
korzystać, 

9) nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 
a) siły wyższej, pod pojęciem której strony ustalają: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk 

generalny, 
b) normalnego zużycia obiektu lub jego części, 
c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji 

w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania, 
10) w celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu 

usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru 
dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania, 
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11) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie robót 
nad usuwaniem wad, 

12) Wykonawca, niezależnie od ustalonej gwarancji jakości ponosi odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi za wady przedmiotu gwarancji, 

13) Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, wyznaczonego 
w zawiadomieniu do Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy 
innemu podmiotowi, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Wykonawcy o tym 
fakcie, 

14) w sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa, 

15) karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, 
podpisaną przez strony umowy, 

16) wszelkie przeglądy w okresie gwarancji są dokonywane przez Wykonawcę w ramach 
otrzymanego wynagrodzenia. 
 
 
 

Udzielający gwarancji jakości         Przyjmujący  gwarancję jakości 
upoważniony przedstawiciel                      przedstawiciel Zamawiającego: 

Wykonawcy 
 
 
 
 

……………………………………………..                                                      ………………………………………………. 
 (imię i nazwisko)                                                                                    (imię i nazwisko)  
   

 


