
                                                  

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
Znak: 

UMOWA nr 

zawarta w dniu  ………. stycznia 2020 r. w Nowym Targu pomiędzy 
Gminą Miasto Nowy Targ z siedzibą przy ul. Krzywej 1, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-001-
40-12, reprezentowaną przez 
mgr Grzegorza Watychę - Burmistrza Miasta Nowy Targ
zwaną dalej ZLECENIODAWCĄ
a

zwaną  dalej ZLECENIOBIORCĄ

strony zawierają umowę, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty  30.000 euro,  art.  4  pkt  8  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  „Prawo zamówień
publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pózn. zm.) o następującej treści:

§1
1. Strony  umowy  podejmują  się  przedsięwzięcia  polegającego  na  przygotowaniu

i utrzymaniu szlaków narciarstwa biegowego w Nowym Targu od 7 stycznia 2020 r. do 31
marca 2020 r. biegnących wzdłuż potoku Biały Dunajec do Szaflar, wokół Rezerwatu „Bór
na Czerwonem”  na   lotnisko  w  Nowym  Targu,  po  ścieżce  rowerowej  wzdłuż  „Boru
na Czerwonem” w kierunku Szaflar, w „Borze Kombinackim” obok dawnych zakładów
NZPS „Podhale” oraz tras w ramach Biegu Podhalańskiego im. Jana Pawła II  zgodnie
z załącznikami nr 1, nr 2 do niniejszej umowy.

2. Strony umowy ustaliły,  że jednorazowe  przygotowanie szlaków narciarstwa biegowego
wymienionych w ust 1 będzie następowało po uprzednim zleceniu w formie telefonicznej,
Zleceniobiorcy  wykonania  przedmiotu  umowy  przez  Zleceniodawcę  we  wskazanym
terminie, miejscu i godzinie lub z inicjatywy Zleceniobiorcy po uzyskaniu wcześniejszej
akceptacji Zleceniodawcy.

3.  Osobą  odpowiedzialną  do  kontaktu  ze  strony  Zleceniodawcy  jest  Pan  Arkadiusz
Szymczyk- Kierownik Referatu Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Nowym Targu tel.
664949283 oraz Pan Mateusz Zamojski- Inspektor w Referacie Sportu i Turystyki Urzędu
Miasta w Nowym Targu tel. 664208206, 18 2611237.

§2
Zleceniobiorca  w ramach realizacji umowy zobowiązuje się do:
1) utrzymywania w okresie przewidzianym niniejszą umową szlaków narciarstwa biegowego,
2) utrzymywania wymienionych tras przy całkowitej grubości naturalnej pokrywy śnieżnej od

15  cm,  przy  pomocy  profesjonalnego  sprzętu  tj.  ratraka  będącego  w  posiadaniu
Zleceniobiorcy,

3) zakładania torów biegowych do stylu klasycznego o głębokości 4 cm,
4) prowadzenia  księgi  wpisów  wszystkich  czynności  związanych  z  utrzymaniem

i prowadzeniem  tras  biegowych,  która  zostanie  przedstawiona  po  realizacji  każdego
zlecenia jako dokument potwierdzający wykonanie świadczonych usług,

5) transportu ratraka na miejsce wykonania przedmiotu umowy.

§3
1. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania osób, wykonujących przedmiot

umowy.



                                                  

2. Zleceniobiorca oświadcza,  że posiada wystarczające umiejętności techniczne,  niezbędne
dokumenty  formalno-prawne  umożliwiające  wykonywanie  prac,  pracowników
posiadających kwalifikacje  - dla zapewnienia właściwej realizacji wskazanych zadań.

3. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za organizację prac, siły roboczej i innych środków
niezbędnych dla zrealizowania Umowy.

4. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada bezpośrednią znajomość ogólnych i szczególnych
warunków związanych  z  miejscem wykonywania  prac,  otoczenia,  sposobów realizacji,
trudności mogących wyniknąć, ryzyka i odpowiedzialności ściśle związanych z pracami
będącymi przedmiotem niniejszej umowy, również w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz
wszystkich  okoliczności,  które  mogą  mieć  wpływ  na  prowadzenie  prac  i  związanymi
z nimi kosztami.

5. Wykonywanie trasy będzie odbywało się najczęściej we wczesnych godzinach rannych,
wieczorem  oraz  w  nocy,  w  trakcie  opadów  śniegu  lub  niezwłocznie  po  ich  ustaniu.
Wykonawca  powinien  posiadać  możliwość  bezproblemowego  transportu  ratraka  na
miejsce  wykonania  przedmiotu  umowy,  oraz  być  w  dyspozycji  Zleceniodawcy,
w szczególności w czasie opadów śniegu.

6. W przypadku braku możliwości przygotowania szlaków narciarstwa biegowego z przyczyn
technicznych  lub  losowych  (np.  awaria  sprzętu,  choroba  operatora)  Zleceniobiorca
zobowiązuje  się  do  zapewnienia  urządzenia  zastępczego  w celu  zapewnienia  ciągłości
realizacji zlecenia.

§4
1.  Zleceniodawca  zobowiązuje  się  do  pokrycia  kosztów  związanych  z  utrzymaniem  tras

biegowych o których mowa w §1 w wysokości do kwoty …………….zł brutto (słownie: )
płatne z rozdziału 92605 §4300.

§5
1. Strony ustaliły wartość wykonania przedmiotu umowy na kwotę …... zł brutto (słownie:

……...) za 1 metr pracy ratraka. Transport maszyny w cenie pracy sprzętu.
2. Zapłata należności wymienionej w ust. 1 nastąpi po wykonaniu przedmiotu zamówienia na

podstawie oryginałów faktur VAT wystawianych przez Zleceniobiorcę na Zleceniodawcę
tj. Gmina Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ NIP: 735-001-40-12,
w terminie 14 dni od daty otrzymania danej faktury, po uprzednim:
1) przedłożeniu  kserokopii  z  prowadzonej  księgi  wpisów  z  czynności  prowadzonych

przez Zleceniobiorcę o której mowa w §2 pkt 4,
2) podpisaniu protokółu odbioru trasy narciarskiej przez osoby ze strony Zleceniodawcy

odpowiedzialne  za  realizację  umowy,  który  stanowi  Załącznik  nr  3  do  niniejszej
umowy.

3. Płatności  dokonywane  będą  przelewem  bankowym  na  konto  Zleceniobiorcy  zgodnie
z przedłożoną fakturą VAT.

4. Nieterminowa  zapłata  faktury  upoważnia  Zleceniobiorcę  do  naliczenia  odsetek
ustawowych. 

5. Za dzień zapłaty strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Zleceniobiorcy. 

§6
1. Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody Zleceniodawcy powierzyć wykonania umowy
lub  jej  części  osobie  trzeciej  ani  bez  pisemnej  zgody  dokonać  cesji  wierzytelności
przysługującej mu z niniejszej umowy.
2. Zleceniodawca posiada prawo do kontrolowania realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
a także wnoszenia wiążących uwag co do sposobu jej realizacji.
3.  Głębokość  wyciśniętych  narciarskich  torów  biegowych  do  stylu  klasycznego  powinna
wynosić  minimum 4 cm.  W przypadku gdy tory  będą  miały  mniej  niż  4  cm głębokości,
Zleceniodawca może uznać to za nienależyte wykonanie usługi.



                                                  

4.  Ze względów bezpieczeństwa na ostrych łukach trasy biegowej oraz zjazdach nie będą
zakładane  tory  do  stylu  klasycznego.  Założenie  torów  na  łukach  trasy  oraz  zjazdach
Zleceniodawca może uznać za nienależyte wykonanie usługi.
5. Zleceniobiorca nie ma prawa na własną rękę zmieniać przebiegu trasy biegowej.
6.  W  przypadku  stwierdzenia  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przez
Zleceniobiorcę przedmiotu umowy, Zleceniodawca nie zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenia
z tytułu realizacji przedmiotu umowy, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę.
7.  W  przypadku  stwierdzenia  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przez
Zleceniobiorcę  zobowiązań  objętych  niniejszą  umową,  Zleceniodawca  może  od  umowy
odstąpić i żądać zwrotu dokonanych świadczeń.

§7
Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy, strony będą
się starały rozwiązać w sposób polubowny. 

§8
Zmiany w treści niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, a ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Nowym Targu.

§10
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla Zleceniobiorcy.

Informuje się, że dane osobowe stron umowy lub  osób reprezentujących i działających w imieniu stron
umowy podlegają przetwarzaniu zgodnie z rozporządzeniem 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) – szczegóły na następnej stronie.

Za Zleceniodawcę Za Zleceniobiorcę



                                                  

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zgodnie  Rozporządzeniem  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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach

zawarcia niniejszej umowy.

 

………………………………..

 

(data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Nowy Targ

Adres: Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ

1) numer telefonu: 730-855-090

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony

Danych pod adresem e-mail: iod@um.nowytarg.pl

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

    ￚ dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania

oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia

danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

    ￚ wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem

przepisów  powyższego  rozporządzenia  tj.  Prezesa  Ochrony  Danych  Osobowych,  ul.  Stawki  2,  00-193

Warszawa.

Podanie  danych  osobowych  jest  warunkiem  zawarcia  niniejszej  umowy.  Osoba,  której  dane  dotyczą  jest

zobowiązana  do  ich  podania.  Konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  jest  brak  możliwości  zawarcia

umowy.

Ponadto  informujemy,  iż  w związku z  przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  nie  podlega  Pani/Pan

decyzjom, które się  opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,  w tym profilowaniu,  o  czym

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

mailto:iod@um.nowytarg.pl


                                                  

Załącznik nr 1
do umowy nr 
z dnia 



                                                  

Załącznik nr 2
do umowy nr 
z dnia



                                                  

Załącznik nr 3
do umowy nr 
z dnia

Protokół odbioru wykonania narciarskiej trasy biegowej w Nowym Targu
zgodnie z Umową nr

Lp. Data Odległość Uwagi co do wykonania trasy Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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