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Załącznik Nr 6 do SWZ 

Znak sprawy: DUDiM.272.1.2.2021 
 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA NR ....................2021 

 

W dniu …..........2021r. w Odolionie, pomiędzy:  

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski,  

NIP 89116232744, w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 

Aleksandrów Kujawski, reprezentowany przez: 

Marcina Strycha – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim  

z siedzibą w Odolionie na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego nr 63/2019 z dnia  

1 lipca 2019r., 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Wioletty Ochocińskiej, na podstawie Upoważnienia Skarbnika 

Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.09.2021r., 

zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 

 

a firmą: ………………………… z siedzibą w: ………………………, wpisaną do rejestru …………… pod nr 

……………………, prowadzonego przez ……………………, zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, 

reprezentowaną przez: p. …………………………, 

a p. 1). ………………….. zamieszkałym: …………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod 

nazwą: …………………. z siedzibą: …………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej NIP …………….., REGON ………………. zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. 

poz. 1129 ze zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa następującej treści: 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1 

1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, znak sprawy: DUDiM.272.1.2.2021, Zamawiający zleca,  

a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie: „Zakup ciągnika wraz z osprzętem”. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu - ciągnika oraz kosiarki bijakowej do Zarządu Dróg 

Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy dostawy zawarty jest w szczegółowej charakterystyce przedmiotu 

zamówienia – załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z należytą starannością przedmiotu Umowy, zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją przetargową w tym SWZ, zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami i polskimi normami przenoszącymi europejskie normy, zharmonizowane  

z dyrektywami nowego podejścia, bezpieczeństwem i właściwą organizacją, na ustalonych Umową 

warunkach. 

 

Realizacja przedmiotu umowy 

§ 2 

1. Wykonawca dokona dostawy przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego tj. Zarząd Dróg 

Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 

Aleksandrów Kujawski. 



 

 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  

W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z/S W ODOLIONIE 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocińska 22                      www.zdpodolion.rbip.mojregion.info                      sekretariat@zdp.aleksandrow.pl                       tel. 54 282 27 45 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Strona 2 z 8 

2. Razem z dostawą Wykonawca dostarczy do ciągnika komplet dokumentów niezbędnych do jego 

zarejestrowania, instrukcje obsługi oraz gwarancję zgodną ze złożoną ofertą. Jeżeli w czasie rejestracji 

okaże się, że brakuję określonego dokumentu lub dostarczony dokument jest wadliwy, to Wykonawca  

w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia, dostarczy Zamawiającemu właściwy 

dokument. 

3.  W ramach dostawy wykonawca przeszkoli 2 pracowników Zamawiającego, z obsługi ciągnika  

i osprzętu, w siedzibie Zamawiającego i w terenie, a przeprowadzone szkolenie zostanie 

udokumentowane w protokole odbioru. 

 

Terminy realizacji przedmiotu Umowy 

§ 3 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego w terminie do 50 dni od dnia 

zawarcia umowy, tj do dnia……..2021 r.  

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie bądź mailem o terminie dostawy z 2 dniowym 

wyprzedzeniem. 

 

Zatrudnienie Podwykonawców 

§ 4 

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, powierzony zakres dostawy wynikający z zapisów niniejszej 

umowy wykona w 100 % siłami własnego Przedsiębiorstwa / Konsorcjum 2). 

2. Wykonawca zatrudni Podwykonawcę przy realizacji przedmiotu Umowy w zakresie: ………3) 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub 

zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników 3). 

 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu 

Umowy w wysokości: 

– netto:  …………………. zł (słownie: …………………..) 

– brutto: …………………. zł (słownie:…………………..)  

– w tym: kwota brutto zawiera ……% podatku VAT w wysokości ………………zł (słownie: ……….) 

zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym  

w szczególności: wartość przedmiotu dostawy, wszelkie koszty transportu do Zamawiającego, koszt 

szkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie zasad obsługi i eksploatacji dostarczonego 

przedmiotu dostawy, koszt zapewnienia serwisu gwarancyjnego w okresie zaoferowanym przez 

Wykonawcę, koszt przeglądów okresowych przedmiotu umowy realizowanych w siedzibie Zamawiającego, 

obejmujące koszty dojazdu, serwisu, koszty robocizny w okresie objętym gwarancją, w przypadku takiej 

konieczności - koszt transportu przedmiotu umowy do Wykonawcy, koszt udzielenia gwarancji i rękojmi, 

należne podatki w tym podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe czynniki 

cenotwórcze związane z realizacją umowy. 

 

Zasady płatności wynagrodzenia 

§ 6 

1. Strony postanawiają, że wynagrodzenie umowne Wykonawcy określone w § 5 ust. 1 będzie regulowane 

na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru, o którym 

mowa w § 7 ust. 2 podpisanego przez Strony bez zastrzeżeń, po zaspokojeniu przez Wykonawcę 

roszczeń Podwykonawców 3). 
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2. Należności wynikające z faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 

…………………… w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, po zaspokojeniu przez Wykonawcę 

roszczeń Podwykonawców 3). 

3. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz zobowiązuje się  

w trakcie trwania Umowy do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej 

jego statusu jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 

odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy 

podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu Wykonawcy jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że należności wynikające z faktury będą realizowane w ramach 

mechanizmu podzielonej płatności.  

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w ust. 2 jest zawarty w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, udostępnionym przez Ministerstwo Finansów (tzw. Biała Lista 

Podatników) oraz zobowiązuje się w trakcie trwania umowy do niezwłocznego poinformowania 

Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej statusu rachunku bankowego zawartego w ww. wykazie. 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia 

nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku bankowego 

zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT 

6. Faktura będzie wystawiona na: 

- NABYWCA:  

Powiat Aleksandrowski  

ul. Słowackiego 8 

87-700 Aleksandrów Kujawski,  

Nr NIP:  8911623744 

- ODBIORCA/PŁATNIK:  

Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie 

ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski 

7. Faktura będzie doręczona na adres jednostki organizacyjnej tj. Zarząd Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów 

Kujawski lub przesłana w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). 

8. Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu. 

9. Błędnie wystawiona faktura spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności, od 

dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, faktury korygującej bądź noty korygującej, stanowiącej 

podstawę do uiszczenia opłaty. 

10. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w wysokości 

ustawowej. 

11. Zmiana numeru rachunku bankowego wymienionego w ust. 2 i 5 nie wymaga sporządzenia aneksu do 

umowy lecz pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania 

przez Zamawiającego pisma wskazującego nowy numer rachunku bankowego. 

 

Odbiór przedmiotu umowy 

§ 7 

1. Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przedmiotu umowy, jakie jest wymagane by nie dopuścić do 

jego uszkodzenia lub zniszczenia w trakcie transportu do Zamawiającego. 

2. Strony zgodnie ustalają, że po dostarczeniu przedmiotu umowy, zostanie przeprowadzony przez Strony 

odbiór obejmujący także przeprowadzenie szkolenia z zakresu zasad obsługi i eksploatacji dostarczonego 

sprzętu. Odbiór potwierdzony zostanie w formie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron. 
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3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy lub niezgodności  

z § 1, to Zamawiający ma prawo odmówić odbioru. 

4. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i narzędzia użyte do usunięcia 

wad. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy, w przypadku braku 

dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2, lub innych dokumentów wymaganych  przepisami prawa. 

6. Za datę wykonania umowy przez Wykonawcę uznaję się datę podpisania przez Strony protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w ust. 2. 

7. Strony ustalają, że własność przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania  

protokołu odbioru bez zastrzeżeń . 

 

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy 

§ 8 

1. Za wykonanie umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest Pan Sławomir Michalak.  

2. Za wykonanie umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest  ………………………. 

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 lub ust. 2 wymaga poinformowania drugiej strony. Zmiana 

taka nie stanowi zmiany postanowień Umowy. 

 

Gwarancja, rękojmia i serwis 

§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, że ciągnik wraz z osprzętem, o którym mowa w § 1 ust. 2 będą fabrycznie 

nowe wyprodukowane w ………. roku, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, wolne od wad,  

w tym wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, a ponadto spełnią warunki,  

o jakich mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych dopuszczających go 

do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Na dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, wykonawca udzieli Zamawiającemu 

gwarancji na okres ………............. miesięcy. 

3. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły pojazdu i sprzętu stanowiące przedmiot 

zamówienia, w tym wady materiałowe i wady w robociźnie, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych, 

naturalnie zużywających się. 

4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy przedmiotu umowy  

i poszczególnych jego elementów. Ponadto w okresie gwarancji, Wykonawca zapewni bezpłatny 

przyjazd serwisu do siedziby Zamawiającego, w terminie do 72 godzin (nie wliczając czasu w dniach 

ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia telefonicznego lub poczta elektroniczna, w celu 

naprawy, lub ustalenia zakresu naprawy. 

6. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu 

cywilnego. Termin dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi rozpoczyna bieg od dnia podpisania przez 

Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

7. Naprawy będą dokonywane w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia uszkodzenia Strony mogą 

uzgodnić inny termin wykonania naprawy, co powinno być potwierdzone pisemnie w Książce 

gwarancyjnej pojazdu. 

8. W przypadku wystąpienia usterki podlegającej gwarancji, demontaż, montaż i transport ciągnika 

wraz z osprzętem, bądź samego osprzętu do siedziby autoryzowanego serwisu lub miejsca naprawy  

i ponownej dostawy do Zamawiającego Wykonawca wykona na własny koszt. 

9. Trzykrotna naprawa tej samej części lub całego podzespołu zobowiązuje Wykonawcę do wymiany 

na nową wraz z nową gwarancją określoną w § 9 ust. 2, a czterokrotna naprawa tej samej części lub 
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w tym samym zespole uprawnia Zamawiającego do żądania wymiany całego zespołu na nowy  

z nową pełną gwarancją, określoną w § 9 ust. 2. 

10. Jeżeli w wyniku wykonanej naprawy gwarancyjnej Wykonawca dokona napraw i dostarczy nowe 

części, zostaną one objęte nową gwarancją, określoną w § 9 ust. 2. 

11. Jeżeli Wykonawca nie dokona napraw gwarancyjnych w umówionym terminie, Zamawiający 

wykona je we własnym zakresie lub zleci wykonanie tych napraw osobom trzecim na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez utraty gwarancji. W przypadku wykonania napraw gwarancyjnych, termin gwarancji 

automatycznie przedłuża się o okres, podczas którego sprzęt  nie był eksploatowany. 

12. Szczegółowe warunki gwarancji, uwzgledniające postanowienia zawarte w ust. 2-11, zostaną 

określone w dokumencie gwarancyjnym, dostarczonym Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu 

umowy. 

13. W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień  

z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu – w szczególności Umowy – istnienie 

zobowiązania z tytułu gwarancji. 

14. Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny odpłatny na dostarczony ciągnik wraz z osprzętem  

i części zamienne. 

 

Kary umowne 

§ 10 

1. Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy, 

obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne, naliczane w następujących przypadkach: 

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust 1. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 ust 1, 

b) za zwłokę w wykonaniu dostawy – w wysokości 0,04% wynagrodzenia umownego brutto określonego  

w § 5 ust 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu, o którym mowa w § 3 ust.1, 

c) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 – w wysokości 0,04% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od kolejnego dnia 

roboczego po upływie 3 dni, 

d) za zwłokę w wykonaniu napraw, o których mowa w § 9 ust. 7 – w wysokości 0,04% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w  § 5 ust 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od kolejnego dnia roboczego po 

upływie 7 dni. 

2. Łączna wartość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy, nie może 

przekroczyć kwoty stanowiącej 50% wynagrodzenia umownego brutto, przy czym Strony zachowują bez 

ograniczeń prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych  

w przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wypłaty z zafakturowanej 

należności. 

6. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 

niniejszej umowy. 
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Odstąpienie od Umowy 

§ 11 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:  

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązanie firmy Wykonawcy. 

Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o jego 

zaistnieniu, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od 

powzięcia wiadomości o jego zaistnieniu, 

4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji dostawy bez uzasadnionych przyczyn przez okres dłuższy niż 14 

dni, po upływie terminu realizacji, pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, 

5) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia 

Zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 

30 dni od upływu terminu na zapłatę faktury,  określonej w niniejszej umowie. 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia 

Zamawiającego. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

Ochrona danych osobowych 

§ 12 

1. Strony umowy przetwarzają nawzajem dane osobowe w celu spełnienia wymogów kontraktowych,  

tj. konieczności dysponowania danymi osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjęcia 

działań przed jej zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 – zwanego dalej: RODO).  

2. Strony umowy przetwarzać będą również dane osobowe wskazane w § 8 ust. 2  w celu wypełnienia 

obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

3. Przed udostępnieniem Zamawiającemu danych osobowych pracowników, o których mowa w § 8 ust. 2 

lub innych osób, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu umowy, Wykonawca 

przekaże każdej z tych osób w imieniu Zamawiającego, informacje wymagane przepisami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych (art. 13 lub art. 14 RODO). W celu wykonania powyższego zobowiązania, 

Wykonawca poinformuje każdą z tych osób o tym, że:  

1) z chwilą udostępnienia Zamawiającemu jej danych osobowych, administratorem tych danych staje się 

Zamawiający;  

2) Zamawiający zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego za pośrednictwem 

adresu poczty elektronicznej: iodzdp@zdp.aleksandrow.pl, tel. 54 282 27 45. 

3) dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

realizacji umowy;  

mailto:iodzdp@zdp.aleksandrow.pl
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4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają je na podstawie umów powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, tzw. podmioty przetwarzające;  

5) dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz w celach archiwalnych przez 

okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 

aktów wykonawczych do tej ustawy;  

6) obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane bezpośrednio dotyczą jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO;  

8) osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczących;  

c) 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;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane 

dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;  

9) osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:  

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

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

10) źródłem pozyskania danych osobowych jest Wykonawca.  

4. W odniesieniu do osób reprezentujących Wykonawcę, w tym do osób, o których mowa w § 8 ust. 2  

oraz do osób, które w imieniu Wykonawcy będą realizować Umowę i współdziałać przy wykonywaniu 

Umowy z Zamawiającym:  

1) Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy poinformował każdą osobę, której dane osobowe 

zostały wpisane w jej treści jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub jako dane osoby działającej 

lub współdziałającej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy;  

2) Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania lub 

współdziałania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu umowy osób innych niż wymienione 

w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób, poinformuje 

każdą z nich;  

5. W odniesieniu do osób reprezentujących Zamawiającego, w tym do osób, o których mowa w § 8 ust. 1 

umowy oraz do osób, które w imieniu Zamawiającego będą realizować umowę lub będą współdziałać  

z Wykonawcą przy jej realizacji Zamawiający, spełni obowiązek informacyjny wobec każdej osoby, której 

dane osobowe zostały wpisane w treści umowy jako dane osoby reprezentującej Zamawiającego lub jako 

dane osoby działającej lub współdziałającej w imieniu Zamawiającego przy wykonywaniu umowy.  

 

Postanowienia końcowe 

§ 13 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, Strony zobowiązane są 

wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując do siebie roszczenia na piśmie.  

2. Strony zobowiązane są do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń pod swoim adresem w ciągu 7 

dni od chwili zgłoszenia roszczenia przez drugą stronę. 

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na otrzymane 

roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2, każda ze Stron może zwrócić się o rozstrzygniecie sporu 

do Sądu Powszechnego, właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
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4. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ustawy Pzp określa następujące okoliczności, które mogą 

powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej 

oferty: 

1) zmiana danych wykonawcy bez zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

2) zmiana Wykonawcy w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie 

przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału  

w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 

istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów  

3) wystąpienie konieczności: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy 

podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. Zamawiający 

zaakceptuje taką zmianę wtedy, gdy Podwykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu. Zmiana musi być 

zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana na piśmie przez Zamawiającego. 

4) wystąpienie konieczności zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonania płatności na rzecz 

Wykonawcy, 

5) zmiana osób odpowiedzialnych za  realizacje przedmiotu umowy.  

6) zmiana osób odpowiedzialnych za kontrakt po stronie Zamawiającego, 

7) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, 

8) zaistnienie zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły 

wyższej, które uniemożliwiłyby wykonanie zobowiązań w terminie i na warunkach określonych w umowie. 

W takim przypadku strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu i nowych warunków 

realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane w formie aneksu podpisanego 

przez obydwie Strony pod rygorem nieważności. 

6. Integralną część umowy stanowi: 

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia. 

2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie Podwykonawcy (wzór) 

3) całość dokumentacji postepowania, w tym SWZ (w posiadaniu Zamawiającego) 

7. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: jeden egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

           ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA:  

 

 

    ………………………………                 ……………………………… 

 

 

    ………………………………                 ……………………………… 

 
1) W umowie wprowadzony zapis w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną. 
2) W umowie pozostanie zapis w zależności od statusu wybranego Wykonawcy. 
3) W umowie wprowadzony zostanie zapis w przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziałem Podwykonawcy.  


