
UMOWA nr …./2022 
 
zawarta w dniu …………………. pomiędzy Gminą Skoroszyce z siedzibą w Skoroszycach 
przy ul. Powstańców Śląskich 17, NIP 753-24-06-077,  
reprezentowaną przez Barbarę Dybczak – Wójta Gminy Skoroszyce, przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy Jadwigi Piela 
 zwana w dalszej części umowy Zamawiającym,           
 a  
………………………….. będącą właścicielem firmy …………………………z siedzibą………………….., 
NIP …………………………………., REGON ……………………………..,   
 zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.    
 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie: 
- okresowej (pięcioletniej) ogólnobudowlanej kontroli stanu technicznego z wpisem do 

książki obiektów urządzeń placów zabaw, siłowni plenerowych i skateparku w 
miejscowościach zlokalizowanych na terenie Gminy Skoroszyce zgodnie z załącznikiem 
nr 1, który stanowi integralną część niniejszej umowy oraz ofertą z dnia ……………. r. 
oraz  

- założenie książek placów zabaw (w ilości 10 szt.) dla każdego placu zabaw / siłowni  
plenerowych / skateparku zlokalizowanego na terenie gminy Skoroszyce zgodnie                         
z zapytaniem ofertowym z dnia 11.05.2022 r.  

 
§ 2 

Przeglądy obiektów budowlanych powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ustawach: 
1. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z póź. zm), 
2. Aktualne normy: 

- PN-EN 1176 – dla placów zabaw 
- PN-EN 16630 – dla siłowni plenerowych 
- PN-EN 14974+A1 – skateparku  
 

§ 3 
Usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy muszą być wykonane zgodnie                              
z przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego, Polskimi Normami oraz sztuką 
budowlaną. 

§ 4 
Przeglądy pięcioletnie powinny być zakończone protokołem dla każdego placów zabaw/ 
siłowni plenerowych/ skateparku z wyszczególnieniem poszczególnych urządzeń. 
Dokumentacje z przeglądów technicznych rocznych należy wykonać w wersji papierowej  
dla każdego obiektu oraz wersji elektronicznej wraz z dokumentacją fotograficzną na 
płycie CD. Protokoły powinny zawierać wytyczne działań serwisowych                                               
i konserwacyjnych.  

§ 5 
W trakcie oraz po realizacji usługi Zamawiający będzie korzystał nieodpłatnie                                   
z konsultacji technicznych w zakresie wyników przeprowadzonej kontroli i wymaganych 
działań naprawczych. 
 
 



§ 6 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni od 
dani podpisania umowy. 

§ 7 
Za wykonane prace okresowej (pięcioletniej) ogólnobudowlanej kontroli stanu 
technicznego urządzeń placów zabaw / siłowni plenerowych / skateparku Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości ………………………. zł brutto (słownie: 
……………………………………………………………………………………………………….00/100).  
Za założenie książek placów zabaw (10 szt.) dla każdego placu zabaw / siłowni 
plenerowych / skateparku zlokalizowanego na terenie gminy Skoroszyce Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości ……….. zł brutto (słownie: …………………..00/100).  
Łączna kwota wykonania usługi ……………………. zł brutto (słownie: 
……………………………….złotych 00/100). Należność będzie płatna w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania faktury, przelewem na konto wykonawcy podane na rachunku. 
 

§ 8 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w przypadku: 
 – za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

20 % wynagrodzenia umownego brutto. 
 – za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 
 – za zwłokę w usunięciu wady w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto              

za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo naliczania kar umownych w przypadku odstąpienia 

od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % 
wynagrodzenia umownego brutto. 

3. W przypadku gdy szkoda przewyższa naliczone kary umowne, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach 
określonych w Kodeksie Cywilnym. 

§ 9 
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej              
ze stron. 
 
 
       ZAMAWIAJACY                 WYKONAWCA 
 

 

 

 

 



Kontrasygnata Skarbnika 
 

 
Załącznik nr 1 

REJESTR PLACÓW ZABAW 
 

1. Plac zabaw w miejscowości Skoroszyce (część działki nr 214/2, część działki 4/14) 
2. Plac zabaw w miejscowości Czarnolas (x3) (działki nr 159, część działki 441, część 

działki 525) 
3. Plac zabaw w miejscowości Sidzina (działka nr 294/1) 
4. Plac zabaw w miejscowości Chróścina (Zacisze) (działka nr 693) 
5. Plac zabaw w miejscowości Chróścina (działka nr 157/18) 
6. Plac zabaw w miejscowości Mroczkowa (działka 85/7) 
7. Plac zabaw w miejscowości Stary Grodków (część działki nr 93/4) 
8. Plac zabaw w miejscowości Makowice (część działki nr 401/7) 
9. Plac zabaw w miejscowości Brzeziny (część działki nr 109) 
10. Plac zabaw w miejscowości Giełczyce (część działki nr 129) 

 
 
REJESTR SIŁOWNI PLENEROWYCH 
 

1. Siłownia w miejscowości Skoroszyce (część działki nr 214/2, część działki 4/14 
2. Siłownia w miejscowości Chróścina (działka nr 157/18) 
3. Siłownia w miejscowości Makowice (część działki nr 401/7) 
4. Siłownia w miejscowości Sidzina (część działki 294/1) 
5. Siłownia w miejscowości Czarnolas (część działki 441) 

 
 
REJESTR SKATEPARKU 
 

1. Skatepark w miejscowości Chróścina (działka nr 157/18) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do umowy nr …. / 2022 

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 Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Skoroszycach reprezentowany 

przez Wójta Gminy Skoroszyce. Dane kontaktowe administratora:   ul. Powstańców Śl. 17, 48-

320 Skoroszyce, tel. 77 4 318 082, e-mail: ug@skoroszyce.pl 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Skoroszycach jest Pan 

Bogusław Dziadkiewicz radca prawny, kontakt: dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl 

3. Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu 

związanym z wykonaniem umowy nr … z dnia …… r., której Pan jest stroną, a której 

przedmiotem jest WYKONANIE OKRESOWEJ (PIĘCIOLETNIEJ) OGÓLNOBUDOWLANEJ 

KONTROLI STANU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI 

PLENEROWYCH I SKATEPARKU W MIEJSCOWOŚCIACH ZLOKALIZOWNANYCH NA 

TERENIE GMINY SKOROSZYCE 

4. Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany umową i w celu  jej realizacji. 

5. Obowiązek podania przez Pana danych osobowych bezpośrednio Pana dotyczących jest 

niezbędne do zawarcia umowy w formie pisemnej, a następnie jej wykonania. 

6. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Posiada Pan: 

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących; 

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych. Wyjaśnienie: 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą KC oraz nie może naruszać integralności pozostałych 

załączników do umowy. 

3. 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.   

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu                     

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Nie przysługuje Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 



 

 


