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Umowa zlecenia zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub będącą 

osobą prawną 

 
WMNW.III.271.27.2022 
 

UMOWA ZLECENIA  
 
zawarta w dniu ........................... w Zakopanem pomiędzy: 
Gminą Miasto Zakopane – Urzędem Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane  
reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta Zakopane     - Leszka Dorulę 
za kontrasygnatą Skarbnika Miasta Zakopane    - Heleny Mamcarz 
zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą 
a ………………………………………………………………………………………………… z siedzibą 
…………………………… …………………………………………………….……….NIP ………………..………… KRS 
……………..………………………… 
reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………………………………….………… 
zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:  

I. Wykonania wymiany wraz z montażem stolarki drzwiowej i okiennej w następujących 

budynkach: 

1. Nowotarska 12c, 34-500 Zakopane - wymiana drzwi wejściowych. 

Zakres prac: 

- demontaż starych drzwi, 

- przygotowanie otworu na nowe drzwi (montaż łat, naprawa podłogi), 

- dostawa i montaż drzwi (drewniane, wzmocnione, pełne, dwa zamki, wziernik), 

- uprzątniecie terenu wraz z wywozem i utylizacją odpadów budowlanych we własnym 

zakresie 

2. Nowotarska 13 (klatka schodowa), 34-500 Zakopane - wymiana okna. 

Zakres prac: 

- demontaż okien skrzynkowych - 2 sztuki, 

- dostosowanie otworów do nowych okien, 

- dostawa i montaż nowych okien (PCV, kolor brąz lub podobny do stolarki już 

zamontowanej, okna uchylne jednodzielne z możliwością pełnego otwarcia), 

- dostawa i montaż nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych (drewno podobne, 

kolor brąz), 

- obróbka ościeży wokół okna listwami drewnianymi w kolorze brązowym, 

- uprzątniecie terenu wraz z wywozem i utylizacją odpadów budowlanych we własnym 

zakresie. 

3. Nowotarska 13/3, 34-500 Zakopane – wymiana okien. 

Zakres prac: 
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- demontaż okien skrzynkowych – 4 sztuki, 

- demontaż drzwi balkonowych – 1 sztuka, 

- dostosowanie otworów do nowych okien,  

- przygotowanie otworu na nowe drzwi (montaż łat, naprawa podłogi), 

- dostawa i montaż nowych okien (PCV, kolor brąz lub podobny do stolarki już 

zamontowanej, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwuskrzydłowe, po dwa szprosy 

poziome w skrzydle) - 4 sztuki, 

- dostawa i montaż nowych drzwi balkonowych (PCV, kolor brąz lub podobny do stolarki 

już zamontowanej, szklone dużą szybą, szyba z jednym pionowym szprosem) - 1 sztuka, 

- dostawa i montaż nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych (drewno podobne, 

kolor brąz) - 6 sztuk, 

- dostawa i montaż automatycznego nawiewnika okiennego – 3 sztuki, 

- obróbka ościeży wokół okien i drzwi listwami drewnianymi w kolorze brązowym, 

- uprzątniecie terenu wraz z wywozem i utylizacją odpadów budowlanych we własnym 

zakresie. 

4. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane - montaż drzwi wejściowych. 

Zakres prac: 

- przygotowanie otworu na nowe drzwi I piętro (odbicie pasów tynków, wycięcie bruzdy 

w posadzce celem uzyskania właściwej wysokości progu), 

- dostawa i montaż drzwi na I piętrze (drzwi aluminiowe oszklone szybami 

dwukomorowymi z szybą bezpieczną, dwuskrzydłowe – wąskie skrzydło zamykane na 

zasuwy, kolor brąz, dwa zamki od zewnątrz otwierane kluczem od wewnątrz przez 

pokręcenie gałki, elektrozaczep, pochwyt, 30 zestawów kluczy), 

- przygotowanie otworu na nowe drzwi III piętro (wykucie krat zabezpieczających, 

odbicie pasów tynków, wycięcie bruzdy w posadzce celem uzyskania właściwej 

wysokości progu), 

- dostawa i montaż drzwi na III piętrze (drzwi aluminiowe oszklone szybami 

dwukomorowymi z szybą bezpieczną, dwuskrzydłowe – wąskie skrzydło zamykane na 

zasuwy, kolor brąz, dwa zamki od zewnątrz otwierane kluczem od wewnątrz przez 

pokręcenie gałki, elektrozaczep, pochwyt, 12 zestawów kluczy), 

- obróbka ościeży wokół drzwi (tynki), 

- uprzątniecie terenu wraz z wywozem i utylizacją odpadów budowlanych we własnym 

zakresie. 

5. Przewodników Tatrzańskich 1/1, 34-500 Zakopane - wymiana drzwi wejściowych i 

okna. 

Zakres prac: 

- prace przygotowawcze (demontaż boazerii i ościeżnic wokół okna oraz drzwi), 

- demontaż okien - 1 sztuka, 

- demontaż drzwi – 1 sztuka, 

- dostosowanie otworów do nowych okien i drzwi, 
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- dostawa i montaż nowych drzwi (drewniane, kolor zbliżony do pozostałej stolarki, wsp. 

U=0,9, 

- dostawa i montaż nowego okna (drewniane, kolor zbliżony do pozostałej stolarki, 

szprosy),  

- dostawa i montaż parapetu zewnętrznego i wewnętrznego (drewno), 

- obróbka ościeży wokół okien i drzwi listwami drewnianymi w kolorze brązowym, 

- uprzątniecie terenu wraz z wywozem i utylizacją odpadów budowlanych we własnym 

zakresie. 

6. Piaseckiego 13/3, 34-500 Zakopane - wymiana okien. 

Zakres prac: 

- demontaż okien – 2 sztuki,  

- dostosowanie otworów do nowych okien,  

- dostawa i montaż nowych okien (PCV, kolor brąz lub podobny do stolarki już 

zamontowanej, okno rozwierane i uchylno-rozwierane, dwuskrzydłowe) – 2 sztuki, 

- dostawa i montaż nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych (drewno podobne, 

kolor brąz) – 2 sztuki, 

- obróbka ościeży wokół okna listwami drewnianymi w kolorze brązowym, 

- uprzątniecie terenu wraz z wywozem i utylizacją odpadów budowlanych we własnym 

zakresie. 

7. Piaseckiego 13/6, 34-500 Zakopane - wymiana okna. 

Zakres prac: 

- demontaż okna,  

- dostosowanie otworu do nowego okna,  

- dostawa i montaż nowego okna (PCV, kolor brąz lub podobny do stolarki już 

zamontowanej wraz z podziałem na szprosy według starej stolarki, okno rozwierane    i 

uchylno-rozwierane, dwuskrzydłowe) – 1 sztuka, 

- dostawa i montaż nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych (drewno podobne, 

kolor brąz) – po 1 sztuce, 

- obróbka ościeży wokół okna listwami drewnianymi w kolorze brązowym, 

- uprzątniecie terenu wraz z wywozem i utylizacją odpadów budowlanych we własnym 

zakresie. 

8. Chramcówki 29e, 34-500 Zakopane - wymiana okna. 

Zakres prac: 

- demontaż okna,  

- dostosowanie otworu do nowego okna,  

- dostawa i montaż nowego okna (PCV, kolor brąz lub podobny do stolarki już 

zamontowanej, okno uchylno-rozwierane) – 1 sztuka, 

- dostawa i montaż nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych (drewno podobne, 

kolor brąz) – po 1 sztuce, 

- obróbka ościeży wokół okna listwami drewnianymi w kolorze brązowym, 
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- uprzątniecie terenu wraz z wywozem i utylizacją odpadów budowlanych we własnym 

zakresie. 

9. Za Strugiem 5, 34-500 Zakopane - wymiana okien. 

Zakres prac: 

-  demontaż okien ( 1 sztuka lokal numer 5, 2 sztuki lokal numer 9) 

- dostosowanie otworów do nowych okien,  

- dostawa i montaż nowych okien (PCV, kolor brąz lub podobny do stolarki już 

zamontowanej, okna rozwierane, uchylno-rozwierane,) – 3 sztuki, 

- dostawa i montaż nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych (drewno podobne, 

kolor brąz) – 3 sztuki, 

- obróbka ościeży wokół okien listwami drewnianymi w kolorze brązowym, 

- uprzątniecie terenu wraz z wywozem i utylizacją odpadów budowlanych we własnym 

zakresie. 

 

SPOSÓB WYKONYWANIA ZLECENIA 
§ 2 

 
1. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami 

niezbędnymi  
do należytego wykonania zlecenia i zobowiązuje się wykonać je z należytą starannością, z 
zachowaniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług, z uwzględnieniem 
obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania prac objętych 
niniejszym zleceniem, a także zasad etyki zawodowej oraz dbając o interesy Zleceniodawcy. 

2. Zleceniobiorca przy wykonywaniu zlecenia będzie kierować się wskazówkami 
Zleceniodawcy oraz osób przez niego wskazanych. 

3. Zleceniobiorca jest obowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się nie powierzać zleconych w niniejszej umowie czynności do 

wykonania osobom trzecim bez pisemnej zgody Zleceniodawcy. 
5. Zleceniobiorca może skorzystać z pomocy osób trzecich, za działania których odpowiada jak 

za własne. 
6. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy informacje niezbędne do wykonania zlecenia. 
7. Zleceniobiorca wykona zlecenie przy użyciu własnych narzędzi. 
8. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na osobach i rzeczach powstałe w 

związku z wykonaniem przez niego niniejszej umowy. 
 

TERMIN WYKONYWANIA ZLECENIA 
§ 3 

 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać opisane w § 1 niniejszej umowy czynności w 

okresie od dnia ………………………………… do dnia 15.12.2022r. 
 

WYNAGRODZENIE 
§ 4 

 
1. Z tytułu wykonywania niniejszego zlecenia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy 

wynagrodzenie całkowite w wysokości .............................. zł brutto (słownie: ...................................... 
zł), tj. netto ……………… zł plus należny podatek VAT w kwocie …………………… 

2. Wysokość stawki VAT będzie ustalona zgodnie z obowiązującymi na dzień wystawienia 
faktury przepisami prawa.  
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3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto nr …………………………………… w terminie 
14 dni od przedstawienia przez Zleceniobiorcę prawidłowo wystawionej faktury na Gminę 
Miasto Zakopane – Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP: 736-
000-77-98.  

4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół końcowy wykonania umowy bez uwag, 
podpisany przez obie strony. 

5. Wynagrodzenie wskazane w pkt 1 niniejszego paragrafu jest ostateczne i obejmuje 
wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.  

6. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia konta Zleceniodawcy.  
7. Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w 

przypadku zwłoki z zapłatą Zleceniobiorcy wynagrodzenia.  
8. Zleceniobiorca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia stwierdzonych przez 

Zleceniodawcę nieprawidłowości w wykonaniu niniejszej umowy, w terminie do dnia 14-go  
od daty otrzymania wezwania od Zleceniodawcy. 

 
ROZWIĄZANIE UMOWY, KARY UMOWNE 

§ 5 
 
1. W przypadku nie wykonania umowy w terminie lub nieterminowego usunięcia 

nieprawidłowości  Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż  20 % wynagrodzenia 
całkowitego brutto. 

2. W przypadku  odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z winy Zleceniobiorcy, 
Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 20 %  wynagrodzenia całkowitego brutto. 

3. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonała swoich obowiązków lub 
wykonała je nienależycie wskutek okoliczności niezależnych od niej, tj. okoliczności, o 
których nie wiedziała i nie mogła ich przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec pomimo 
dołożenia należytej staranności. 

4. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo do 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

5. Kary umowne mogą zostać potrącone z faktury/rachunku Zleceniobiorcy. 
6. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. 
7. Z ważnych powodów umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron ze skutkiem 

natychmiastowym. W razie ciężkiego naruszenia przez stronę podstawowych obowiązków 
druga strona może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

8. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę z winy Zleceniobiorcy, 
Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 20% całkowitego umownego 
wynagrodzenia brutto.  

9. Zleceniodawca, zachowując prawo do żądania odszkodowania, może wypowiedzieć umowę 
ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zleceniobiorca: 

a) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy lub jej nie kontynuuje 
pomimo wezwania Zleceniodawcy, 

b) realizuje umowę w sposób różny od wskazanego w §1. 
c) powierzył wykonywanie zlecenia osobie trzeciej bez zgody Zleceniodawcy. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6 
 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zleceniodawcy jest ……………………… 
……………………………… natomiast ze strony Zleceniobiorcy ……………………………… 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

3. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej 
umowy jest Sąd właściwy dla Zleceniodawcy. 
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4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zleceniodawcy i jeden dla Zleceniobiorcy. 
 

INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
§ 7 

 
1. Zgodnie z art. 13 i 14 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”: 

1) Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Gmina Miasta Zakopane 
Reprezentowana przez Burmistrza Miasta Zakopane, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 
Zakopane. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: 
office@zakopane.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu 
pierwszym. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 
poprzez adres e-mail: iod@zakopane.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny 
Administratora, wskazany w pkt 1). 

3) Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy oraz realizacji umowy na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze. 

4) Przetwarzanie danych osobowych osób reprezentujących lub wskazanych do kontaktu, 
obejmuje następujące kategorie danych: imię i nazwisko, stanowisko oraz służbowe 
dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email).   

5) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania 
na podstawie przepisów prawa w tym m.in. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (tj. Dz.U. 2022 poz. 902) lub umów zawartych 
z Administratorem.  

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie przez 
okres archiwizacji zgodnie z ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 164) tj. przez 5 lub 10 lat w zależności 
od rodzaju zamówienia. 

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 
− prawo dostępu do treści danych, na zasadach wskazanych w art. 15 RODO; 
− prawo do sprostowania danych, na zasadach wskazanych w art. 16 RODO; 
− prawo do usunięcia danych, na zasadach wskazanych w art. 17 RODO; 
− prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach wskazanych w art. 18 

RODO; 
− prawo do przenoszenia danych, na zasadach wskazanych w art. 20 RODO. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodnie z przepisami 
prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
www.uodo.gov.pl.  

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy 
i wywiązania się Zleceniodawcy z obowiązków płatnika. Konsekwencją odmowy podania 
danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia Umowy.  

10) Dane mogą być pozyskane przez Administratora w sposób inny niż bezpośrednio od 
osoby, której dane dotyczą tj. od Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom wskazanym w niniejszej umowie, 

w tym wszystkim osobom reprezentującym go oraz wskazanym przez niego do kontaktu, 
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informacji zawartych w powyższej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych. 

 
 
 
 

………………………………….………………………                  ……………………………………………… 
            Zleceniodawca                                                        Zleceniobiorca 

 
 


