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UMOWA NR  ……………………. 

zawarta w dniu ………............r. pomiędzy Tarnowską Spółdzielnią Mieszkaniową 33-100 Tarnów ul. Sowińskiego 14 zarejestrowaną 
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000064335  
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

1. ……………………………………..  - ………………………………………………………………. 
2. ……………………………………..            - ………………………………………………………………. 
 

a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

§1 
1. Zamawiający w oparciu o postępowanie przetargowe, 

decyzję Zarządu TSM z dnia 05.07.2022r. oraz zlecenie 
nr……………. z dnia …………..r. zleca, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania wymianę wodomierzy w 
zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Tarnowie na podstawie zapisów SIWZ. 

2. Przedmiotem zamówienia jest wymiana wodomierzy 
polegająca na robotach wyszczególnionych poniżej: 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
3. Wymagania techniczne dla urządzeń: 

a) Wodomierze: 

• wodomierz suchobieżny, 

•  jednostrumieniowych, 

• o przepływie ciągłym Q3 1,6 - 2,5m3/h, , 

• parametry metrologiczne wg MID: 
- R100 przy montażu w poziomie, 
- R50 przy montażu w pionie, 

• średnica DN 15, 

• długość zabudowy 110 mm, 

• korpus wykonany z mosiądzu lub brązu. 

• hermetyczne liczydło odporne na 
zaparowanie. 

• czteropolowe sprzęgło magnetyczne. 

• podwójne łożyskowanie wirnika z kamieni 
technicznych. 

• zabezpieczone przed działaniem 
zewnętrznego pola magnetycznego. 

• wodomierze muszą być fabrycznie nowe i 
posiadać cechę legalizacyjną z roku 
wbudowania. 

• muszą posiadać Europejskie Świadectwo 
Zatwierdzenia Typu lub Deklarację Zgodności 
CE z dyrektywą MID. 

• muszą posiadać atest higieniczny PZH. 
b) Oferowane urządzenia konieczne do 

wdrożenia systemu odczytowego muszą 
posiadać wymagane prawem dopuszczenia 
do stosowania. 

 
 

UWAGA:  
W przypadku wyboru wariantu A warunki świadczenia 
usług określonych powyżej zostaną określone odrębną 
umową, którą Zamawiający zawsze z Wykonawcą. 

4. Szczegółowe dane odnośnie adresów budynków i 
terminów, w których planowana jest wymiana 
wodomierzy określa załącznik nr. 5 do nin. Umowy. 

§2 
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania robót określonych w §1 
z najwyższą starannością, zgodnie z prawem 
budowlanym, sztuką budowlaną, Polskimi Normami, 
przepisami BHP. 

2. Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia i 
materiały użyte do wykonania niniejszego zamówienia 
są nowe i posiadają wymagane dopuszczenia, 
poświadczenia zgodności, atesty, cechy i oznaczenia 
zgodne z wymaganiami PN i dyrektywy UE. 

§3 
1. Strony ustalają następujące terminy zakończenia 

wymiany i montażu wodomierzy z wyłączeniem 
wodomierzy w lokalach mieszkalnych 
nieudostępnionych i tych gdzie odmówiono montażu 
wodomierzy: 
Etap I: do 15.12.2022r.  
Etap II: od 1.01.2023r. do 30.11.2023r. 
Termin ten może ulec zmianie na wzajemnie 
uzgodnionych warunkach. W takim przypadku 
wymagany jest aneks do umowy. 

2. Ustalony termin zakończenia prac może ulec 
wydłużeniu w przypadku, gdy wykonanie umowy nie 
będzie możliwe z uwagi na okoliczności niezależnie do 
stron w szczególności w związku z koniecznością 
ochrony zdrowia osób (lokatorów, osób 
wykonujących zamówienie) lub przerwania łańcucha 
dostaw dotyczących urządzeń stanowiących 
przedmiot umowy spowodowane siłą wyższą o 
których strony nie wiedziały w momencie 
podpisywania umowy. 

§4 
Ustala się, że przedstawicielami Stron w ramach 
niniejszej umowy: 

1. Z ramienia Zamawiającego:……………………… 
2. Z ramienia Wykonawcy:…………………………. 

§5 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z 
inwentaryzacją budynków, specyfikacją istotnych 
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warunków zamówienia oraz przeprowadził wizję 
lokalną budynków położonego w Tarnowie należących 
do zasobów TSM Tarnów. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot 
Umowy siłami własnymi. Zlecenie robót 
podwykonawcom wymaga zgody Zamawiającego z 
zastrzeżeniem art. 647 1 k.c.  

3. Wykonawca zobowiązany jest na wniosek 
Zamawiającego do wykonania robót zamiennych z 
zachowaniem parametrów i standardów (oraz 
nośników cen), zgodnie z ofertą przetargową. 

4. Wykonawca zobowiązany się do wykonania robót 
określonych w §1 z należytą starannością zgodnie z 
wytycznymi Zamawiającego, zasadami wiedzy 
technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących norm, 
wytycznych i warunków technicznych oraz tz. 
materiałów posiadających wymagane atesty, 
certyfikaty i aprobaty techniczne (ITB, PZH ) 
dopuszczające je do użycia w budownictwie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia na terenie 
budowy oraz przyjmuje na siebie pełną 
odpowiedzialność w zakresie stosowania i 
przestrzegania przepisów bhp  i przepisów 
przeciwpożarowych na zleconym do realizacji zakresie 
robót objętych niniejszą umową, również odpowiada 
w zakresie robót wykonywanych przez 
podwykonawcę, któremu zlecił roboty po 
wcześniejszej aprobacie Zamawiającego  
w myśl § 1 ustęp 2. 

6. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia i 
zdrowia pracowników Wykonawcy, podwykonawcy i 
osób trzecich przy realizacji robót na placu budowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
stwierdzonych zagrożeń w zakresie obowiązujących 
przepisów bhp i przepisów przeciw pożarowych na 
koszt własny. Wszelkie zagrożenia będą usuwane 
przez Wykonawcę natychmiastowo. 

7. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie na 
bieżąco i w sposób ciągły utrzymywał teren realizacji 
prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 
oraz będzie usuwał zbędne urządzenia pomocnicze, 
sprzęt budowlany, zbędne materiały, odpady.  

8. Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie i na 
własny koszt zaplecze socjalno-bytowe zgodnie z 
przepisami. 

9. Wykonawca zobowiązany jest na czas wykonywania 
robót do zawarcia polisy ubezpieczeniowej na 
wypadek uszkodzenia mienia zamawiającego i 
lokatorów. 

10. Wykonawca ubezpiecza na swój koszt pracowników 
własnych, jak również materiały budowlane i środki 
produkcji od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności 
cywilnej.  

11. Ubezpieczeniu na koszt Wykonawcy podlegają w 
szczególności: 
11.1 odpowiedzialność cywilna za szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich 
powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

11.2 odpowiedzialność za szkody w mieniu 
Zamawiającego i osób trzecich, poniesione  
w następstwie kradzieży. 

12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię 
polisy ubezpieczeniowej obejmującej  ubezpieczenie 
robót, mienia i szkody określone w § 5 ust. 12 w 
terminie do jednego tygodnia po podpisaniu umowy, 
nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia robót. 

13. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest 
uporządkować teren na którym wykonywał wymianę 
wodomierzy. 

Obowiązki Zamawiającego 
Zamawiający jest zobowiązany w trakcie realizacji 
niniejszej umowy do: 

1. Przekazania Wykonawcy na 7 dni przed 
rozpoczęciem prac niezbędnych informacji dla 
prawidłowego wykonania prac w zakresie objętym 
niniejszą umową, a w razie konieczności 
udostępnienie posiadanej dokumentacji technicznej 
instalacji budynku.  

2. Zapewnienie Wykonawcy dostępu do zaworów 
wodnych odcinających głównych i podpionowych. 

3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie 
będzie możliwości realizacji prac w pierwszym, 
podanym terminie, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o powyższym. 
Administracja danego budynku po otrzymaniu 

informacji od Wykonawcy o nieudostępnionych 

mieszkaniach w pierwszym terminie w 

porozumieniu z Wykonawca wyznaczony drugi 

terminy ich wykonania – nie dłuższy niż 30 dni, 

poprzez włożenie do skrzynek pocztowych oraz 

wywieszając na tablicach informacyjnych 

zlokalizowanych na klatce schodowej stosownej 

informacji z 3-dniowym wyprzedzeniem.  

4. W stosunku do właścicieli i użytkowników lokali, 

którzy nie umożliwili dostępu do swoich 

mieszkań/lokali do wymiany wodomierzy w 

wyznaczonym drugim terminie, Administracja 

Danego Rejonu, występuje w terminie 1 tygodnia z 

imiennym pismem, ustalając trzeci termin 

przeglądu.  

5. Podany w §3 ust. 1 termin zakończenia prac odnosi 

się do trzech terminów realizacji prac, określonych  

w §1 ust. 2. 

6. Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec 

zmianie i zostać wydłużony w następujących 

przypadkach: 

a) jeżeli z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy nie będzie on mógł realizować 

robót, 
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b) jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót 

dodatkowych. 

§6 
1. Cena jednostkowa montażu wodomierze z modułem 

radiowym w mieszkaniach niewyposażonych w 
wodomierze w zakresie robót podstawowych 
wynosi……………..zł/sztuka brutto. 

2. Cena jednostkowa wymiany wodomierzy 
tradycyjnych na wodomierze z modułem radiowym w 
zakresie robót podstawowych 
wynosi………………..zł/sztuka brutto. 

3. Cena jednostkowa usługi polegającej na przekazaniu 
wartości odczytowej wynosi 
………………………………zł/wodomierz brutto. 

4. Cena jednostkowa usługi polegającej na 
udostępnieniu wartości odczytów wodomierzy na 
koniec miesiąca w okresie 12 miesięcy 
wynosi…………………zł/wodomierz/rok brutto. 

5. Cena jednostkowa odkupu demontowanego 
wodomierza wynosi…………………zł/wodomierz brutto. 

6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 
wynagrodzenie za roboty określone §1 niniejszej 
Umowy, ustalone w oparciu o postępowanie 
przetargowe w wysokości stanowiącej iloczyn 
faktycznie zamontowanych sztuk wodomierza i ich 
ceny jednostkowe określone w pkt. 1-3 oraz  koszt 
systemu odczytowego, które to wynagrodzenie na 
dzień zawarcia umowy wynosi ……………, w tym za: 

•  

•  

•  

•  

•  
7. Roboty ponadnormatywne określone w niniejszej 

umowie zostaną rozliczone kosztorysem 
powykonawczym na podstawie protokołu odbioru, 
cen materiałów z faktur dostawcy i nośników 
cenotwórczych w wysokości: 
Rg=………..zł, Ko=………………%, Kz=……………….%, 
Z=…………….% ustalonych na drodze postępowania 
przetargowego. 

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu fakturę za 
wykonane prace wraz z dołączonym protokołem 
odbioru robót. 

9. Zapłata za wykonanie robót zostanie przekazana 
Wykonawcy do 21 dni od dnia przedstawienia faktury. 
Podatek VAT płatny zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. W przypadku ustawowej zmiany stawki 
VAT zastosowane zostaną aktualnie obowiązujące 
stawki na dzień wystawienia faktury, co nie wymaga 
pisemnej zmiany umowy. 

10. Dopuszcza się możliwość częściowego odbioru robót 
na poszczególnych budynkach oraz och fakturowanie 
po wykonaniu całości prac na tych budynkach, z 
wyłączeniem prac w mieszkaniach nieudostępnionych 
do wymiany/montażu. 

11. Wykonawca odkupi Zamawiającego zdemontowane 
wodomierze za wynagrodzeniem jednostkowym 
określonym w pkt.5 na podstawie protokołu 
przekazania i wystawionej faktury VAT. 

12. Faktura winna być doręczona Zamawiającemu łącznie 
z zaakceptowanymi przez Zamawiającego protokołem 
odbioru robót oraz dokumentacją odbiorową w 
terminie 7 dni od dnia odbioru robót. 

13. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i 
posiada NIP ………………………… 

14. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i 
posiada NIP 873-198-98-57 

§7 
1. Wykonawca wniesie „zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy” w wysokości 5% wartości brutto 
przedmiotu umowy tj. kwota w wysokości ……………… 
zł w formie pieniężnej na konto Zamawiającego: PKO 
BP I O/Tarnów 81 1020 4955 0000 7102 0008 9961 w 
terminie do 7 dni od daty sporządzenia niniejszej 
Umowy i dostarczy Zamawiającemu dokument 
potwierdzający jego wniesienie. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego 
w następujących terminach: 
2.1 70% wysokości zabezpieczenia /w kwocie 

nominalnej/– w terminie 30 dni od dnia 
bezusterkowego odbioru robót przez 
Zamawiającego, 

2.2 30% wysokości zabezpieczenia /w kwocie 
nominalnej/– w terminie 30 dni od daty 
komisyjnego przeglądu przeprowadzonego na 7 
dni przed upływem terminu gwarancji pod 
warunkiem, że nie zostaną ujawnione wady 
wykonanych robót termomodernizacyjnych 
budynku. 

§8 
1. Wykonawca udziela gwarancji …………. lat. 
2. Wykonawca udziela rękojmi …………… lat. 
3. W ramach gwarancji nie będą uwzględniane problemy 

instalacji wodnej i jej stan techniczny poza obrębem 
wodomierza, w tym jakości wody w instalacji. 

4. Gwarancja i rękojmia biegną równocześnie od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

5. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy urządzenia. 
6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do 

wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad na 
swój koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 
nie później jednak niż w ciągu 7 dni kalendarzowych 
liczonych od zgłoszenia wady Wykonawcy przez 
Zamawiającego w formie pisemnej lub mailowej. 

7. Warunkiem usunięcia wady jest udostępnienie przez 

Zamawiającego lokalu, w którym wystąpiła wada. 

8. Zamawiający jest zobowiązany do natychmiastowego 
informowania Wykonawcy o wszelkich dostrzeżonych 
usterkach i awariach, których usunięcie należy do 
obowiązków Wykonawcy. 
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9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu 
gwarancji lub rękojmi także po upływie terminu , o 
którym mowa w ust. 1 jeżeli zgłosił wadę przed 
upływem tego terminu. 

10. Za wadę nie uważa się zatrzymanie wirnika 
wodomierza, który wystąpiła w wyniku 
zanieczyszczenia wody w instalacji. Wykazanie faktu 
zanieczyszczenia wody w instalacji należy do 
Wykonawcy. Na powyższe okoliczności spisywany 
byłby stosowny protokół potwierdzony przez 
użytkownika lokalu.  
Ponadto Wykonawca zapewnia świadczenie serwisu 
pogwarancyjnego na dostarczone urządzenia. 

11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe z winy 
Użytkownika lokalu lub osób trzecich. 

 
§9 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej 
umowy strony są zobowiązane przede wszystkim do 
wyczerpania drogi postępowania ugodowego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie 
konkretnego roszczenia do drugiej strony  
w formie pisemnej. 

3. Strona, do której kierowano roszczenie ma obowiązek 
pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 
roszczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia pisma. 

4. W razie odmowy przez jedną ze Stron uznania 
roszczenia drugiej Strony, względnie nie  udzielenia 
odpowiedzi na reklamację (o której mowa w ust. 3 w 
terminie 14 dni, Strona uprawniona jest do 
wystąpienia na drogę postępowania sądowego. 

§10 
1. Strony ustalają następujące wysokości kar umownych: 

1.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną: 

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu                                                                                                                               
umowy wynikającą wyłącznie z winy 
Wykonawcy w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
ustalonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki 
w przekazaniu przedmiotu umowy.   

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym lub  
w okresie gwarancji i rękojmi wynikającą 
wyłącznie z winy Wykonawcy  
w wysokości 0,2 % wartości brutto 
wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego  
w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od 
dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy w wysokości  
25 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
ustalonego w § 6 ust. 1, za przedmiot umowy. 

1.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 
umowną: 

- za zwłokę w przekazaniu dostępu do 
budynków w których ma nastąpić wymiana 

wodomierzy lub jego umówionej części oraz 
za uniemożliwienie rozpoczęcia lub 
spowodowanie przerwy w wykonywaniu 
robót - w wysokości 0,15 % wynagrodzenia 
ryczałtowego netto ustalonego w § 6 ust. 1 za 
każdy dzień zwłoki. 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 25 
% wynagrodzenia ryczałtowego netto 
ustalonego w § 6 ust. 1, za przedmiot umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych na zasadach Kodeksu 
Cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

§11 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 

umowy z winy Wykonawcy w szczególności jeżeli: 
1.1 Zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja 

firmy Wykonawcy. 
1.2 Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku 

Wykonawcy i Wykonawca nie realizuje 
przedmiotu umowy zgodnie z 
harmonogramem. 

1.3 Wykonawca nie rozpoczął robót bez 
uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od 
przekazania frontu robót. 

1.4 Wykonawca przerwał realizacje robót i przerwa 
trwa dłużej niż 10 dni bez uzasadnionych 
przyczyn. 

1.5 Wykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy, 
niezgodnie z wymaganiami technicznymi. 

1.6 Wykonawca toleruje niewłaściwe zachowanie 
swoich przedstawicieli oraz pracowników 
wobec przedstawicieli Zamawiającego i 
pomimo wezwania Zamawiającego do 
usunięcia ich z terenu prowadzonych robót 
Wykonawca w dalszym ciągu nie spełnia 
żądania Inwestora. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od 
Umowy z winy Zamawiającego jeżeli: 
2.1 Zamawiający odmawia bez uzasadnionych 

przyczyn odbioru robót lub podpisania 
protokołu odbioru. 

2.2 Zostanie zgłoszona upadłość lub likwidacja 
Zamawiającego. 

3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego, Strony obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
4.1 W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy 

Wykonawca przy udziale zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia. 
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4.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty 
zgodnie z przepisami w tym zakresie, na koszt 
tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie 
od Umowy. 

4.3 Wykonawca  sporządzi wykaz tych materiałów, 
konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji 
innych zadań, jeżeli odstąpienie od Umowy 
nastąpiło z winy Zamawiającego. 

4.4 Wykonawca zgłosi do dokonania przez 
Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających. 

4.5 Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w 
terminie 14 dni usunie z terenu prowadzonych 
robót urządzenia  zaplecza przez niego 
dostarczone lub wzniesione. 

4.6 W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za 
które odpowiada Zamawiający, zobowiązany 
jest on do: 
a) dokonania odbioru robót  wykonanych do 

momentu ich przerwania, 
b) zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od 
Umowy na warunkach finansowych 
wynegocjowanych przy ustalaniu 
wynagrodzenia ryczałtowego netto 
określonego w §6 ust. 1. Zapłata za 
wykonane roboty nastąpi na podstawie 
protokołu inwentaryzacyjnego robót 
wykonanych do dnia odstąpienia od 
Umowy, 

c) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór 
terenu prowadzonych robót. 

§13 
1. Integralną część niniejszej Umowy stanowi „Umowa 

powierzenia przetwarzania danych osobowych” 

zawarta w dniu ………………………….r. 

2. Strony oświadczają, że dane pracowników, 
współpracowników i reprezentantów Stron 
udostępnione drugiej stronie w Umowie lub w związku 
z jej zawarciem i wykonywaniem, w tym przed 

podpisaniem Umowy, przekazywane są jej w ramach 
prawnie uzasadnionego interesu Stron, celem 
wykonania Umowy. Przekazywane dane mogą 
obejmować: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, 
kwalifikacje i uprawnienia, adres poczty elektronicznej 
lub numer telefonu albo inne dane teleadresowe 
niezbędne do komunikacji elektronicznej. Każda ze 
Stron otrzymujących dane osobowe od drugiej Strony 
będzie administratorem powyższych danych. Strona 
udostępniająca dane osobowe zobowiązuje się 
przekazać zainteresowanym osobom dotyczące 
drugiej Strony informacje, o których mowa w art. 14 
Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.  

3. Wniesienie pisemnego żądania usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania podanych danych 
osobowych pracowników o których mowa w ust. 1 i 
nie wskazanie innej osoby w jej miejsce może 
skutkować rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.  

4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania 
danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 
Umowy 

§14 
1. Przeniesienie przez Zamawiającego praw 

wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią, 
wymaga pisemnej zgody Wykonawcy. 

2. Przeniesienie przez Wykonawcę praw, wynikających z 
niniejszej Umowy na osobę trzecią, wymaga pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

§15 
1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieregulowanych w umowie mają 

zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

3. Wszystkie spory wynikające z wykonania tej umowy, 
które nie zostaną rozstrzygnięte ugodowo będą 
przekazane do sądu gospodarczego właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 

§16 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Wykonawcy a dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do umowy nr ……………………………………….. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. 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, 04.05.2016, s.1 z późn. zm.), 
zwanego dalej RODO: Administratorem Danych Osobowych (ADO), w odniesieniu do danych osobowych osób 
fizycznych reprezentujących kontrahenta oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do 
kontaktu, koordynatorzy, osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy, Zlecenia, Zamówienia itp. jest 
Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie (33-100), ul. Sowińskiego 14, reprezentowana 
przez Zarząd TSM.  
Kontakt z Inspektorem ochrony danych w TSM: iod@tsmtarnow.pl  

• Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest wymagane w celu i zakresie niezbędnym do 
zawarcia i realizacji zadań wynikających z mowy/Zlecenia/Zamówienia itp. Odmowa podania danych 
osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i poprawnej realizacji Umowy/Zamowienia/Zlecenia. 

• Dane osobowe osób, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez TSM na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO (prawnie uzasadniony interes TSM) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy), w kategorii  dane 
zwykłe–imię ,nazwisko ,zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer telefonu, adres email, kwalifikacje i 
uprawnienia.  

• Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od ADO dostępu do ich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
a także prawo do przenoszenia danych. 

• Osobom, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

• Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować rozwiązaniem 
Umowy/Zlecenia/Zamówienia itp. z winy kontrahenta. Wniesienie  przez  wyżej  opisaną osobę fizyczną 
ww. żądań skutkuje obowiązkiem kontrahenta niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. 

• Państwa dane mogą być udostępniane: odbiorcom na podstawie zawartych umów powierzenia 
przetwarzania danych osobowych (usługi informatyczne, obsługa prawna) oraz podmiotom upoważnionym 
na podstawie przepisów prawa (np. Sąd, Policja, Komornicy, Urząd Skarbowy itd.). Powyższe podmioty będą 
odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Państwa praw lub obowiązków lub praw i 
obowiązków tych podmiotów. 

• Dane zawarte w podpisanej przez Państwa Umowie/Zleceniu/Zamówieniu itp. mogą być udostępniane 
Członkom Spółdzielni na podstawie art. 81 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz. U. z 2018r., poz. 845, 
z późn. zm.), o ile nie narusza to prawa osób, których dane dotyczą lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że 
członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi 
Spółdzielni znaczną szkodę (art. 18 § 3 Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo Spółdzielcze, Dz. U. z 2018r., 
poz. 1285, z późn. zm.) 

• Umowa stanowi integralną cześć dokumentacji budynku i będzie przechowywana bezterminowo (przez okres 
istnienia budynku), zgodnie z art. 63 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz w celach 
archiwalnych i statystycznych na mocy art. 89 RODO. 

• W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa powyżej TSM nie będzie podejmował zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. Dane osobowe nie będą 
przekazywane do Państw Trzecich. 
 
Zgodnie z art. 14 ust. 2 i ust. 2 RODO, TSM zobowiązuje Kontrahenta do poinformowania wskazanych przez 

siebie osób fizycznych niepodpisujących Umowy/Zlecenia/Zamówienia itp., o których mowa wcześniej, o treści 
niniejszej klauzuli informacyjnej, w tym o źródle pozyskania danych. 

 
 

 
 
……………………………………….. 
     (podpis w imieniu Kontrahenta) 

 


