Załącznik nr 2 do siwz

UMOWA Nr …
W dniu ……… w Łapszach Niżnych pomiędzy:
Ochotniczą Strażą Pożarną w Łapszach Wyżnych
34-442 Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne ul. Świętego Floriana 54
KRS 0000035667
NIP: 7352356811, REGON: 49202413700000
reprezentowaną przez:
…………………………………..
zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”
a
…………………………………..
NIP: …………REGON………..
reprezentowanym przez:
………………………………….
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”,
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) pn. Dostawa średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapszach Wyżnych,
została zawarta umowa następującej treści:

1.

2.

3.

4.

Przedmiot umowy
§1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego, nieużywanego,
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4×4 o następujących
parametrach:
- marka pojazdu: …………………..
- pojemność: ……………………....
- nr nadwozia: ………………….….
- rok produkcji: ………………….…
Wykonawca wykona przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z niniejszą
umową, wymaganiami technicznymi stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy oraz warunkami serwisu i gwarancji.
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, na własny koszt, w miejsce wskazane przez
Zamawiającego. Koszt ubezpieczenia, na czas transportu, przedmiotu umowy pokrywa
Wykonawca.
Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest we własnym zakresie i na
własny koszt:
1) dostarczyć przedstawicielowi Zamawiającego:
a) pełną dokumentację techniczną samochodu ratowniczo- gaśniczego;
b) dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu;
c) instrukcję obsługi samochodu ratowniczo- gaśniczego, w języku polskim
wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji,
d) dokument gwarancyjny;
e) książkę serwisową w języku polskim;
2) przygotować mocowania sprzętu wraz z jego montażem;
3) przechować w depozycie pojazd w czasie niezbędnym do jego zarejestrowania;
4) dostarczyć samochód ratowniczo – gaśniczy z pełnym zbiornikiem paliwa oraz z
uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi;
5) przeszkolić wskazane przez Zamawiającego osoby w zakresie obsługi
przedmiotowego pojazdu.
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Termin wykonania
§2
1. Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2020 r.
2. Gotowość dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi telefonicznie Zamawiającemu co
najmniej dwa dni przed dniem dostawy.
3. Przekazanie przedmiotu umowy wraz z niezbędną dokumentacją dokonane zostanie w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
4. Za termin zakończenia realizacji zamówienia, o którym mowa w ust.1 przyjmuje się datę
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawicieli obu stron.

1.
2.
3.
4.

5.

Wynagrodzenie
§3
Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje się formę wynagrodzenia ryczałtowego w
wysokości podanej w ofercie Wykonawcy wraz z podatkiem VAT.
Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy w czasie obowiązywania
niniejszej umowy wynosi …… zł brutto, słownie ….
Na wynagrodzenie, o którym mowa ust.2 składa się kwota netto …. zł słownie ………. oraz
podatek VAT ..% tj. .…. zł.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2 zawiera wszystkie koszty i składniki związane z
realizacją zamówienia wynikające ze Specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędne
do poniesienia celem prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, jak również koszty
nie wymienione wprost w dokumentach, których poniesienie jest konieczne dla prawidłowego i
kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w
ust.2. Warunkiem dokonania ww. zmiany jest zmiana stawki podatku VAT przez przepisy
odrębne. Podana w ust.3 stawka netto nie ulega zmianie. Podatek VAT ulegnie zmianie o
wysokość równą jego zmianie w przepisach odrębnych.

Oświadczenia i zobowiązania Stron
§4
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony samochód:
1) jest fabrycznie nowy i nieużywany;
2) jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, w szczególności z parametrami zawartymi w
Wymaganiach technicznych średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego, o których
mowa w §1 ust.2;
3) jest wolny od wad fizycznych i prawnych;
4) nie stanowi przedmiotu żadnego będącego w toku postępowania;
5) nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością i bez wad.
2. W przypadku, gdy podczas rejestracji lub ubezpieczenia samochodu okaże się, że brakuje
jakiegokolwiek dokumentu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie go dostarczyć.
3. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
1) przygotowanie i udostępnienie Zamawiającemu na dzień odbioru wszystkich wymaganych
prawem oraz przez Zamawiającego dokumentów;
2) pisemnego poinformowania niezwłocznie, nie później niż do 7 dni od chwili zaistnienia zmian:
a) o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego,
b) o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub złożeniu oświadczenia o wszczęciu
postępowania naprawczego,
c) wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
d) zajęciu majątku przez uprawnione organy,
e) o każdej zmianie adresu swojej siedziby, numeru faksu lub adresu, o których mowa w §6
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ust.5, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną pod ostatnio
znany adres, numer faksu lub adres e-mailowy,
f) o zmianie danych zawartych w wykazie punktów serwisowych, o których mowa w §8 ust.3,
pod rygorem uznania za skutecznie zgłoszoną awarię lub wadę pod ostatnio znany adres,
numer telefonu.
§6
Strony zobowiązują się do zgodnego współdziałania w celu realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiający wyznacza swego przedstawiciela w osobie …..
Wykonawca wyznacza swego przedstawiciela w osobie …..
Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania poufności informacji uzyskanych w
związku z wykonywaniem umowy. Także po zakończeniu realizacji zamówienia. Obowiązek
nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony obowiązek publikacji lub
która stanowi informację jawną.
5. Dane Wykonawcy, na które następuje przekazywanie korespondencji:
1) korespondencja w formie pisemnej: ……
2) korespondencja w formie innej, niż wskazana w pkt.1:
a) adres e-mail: ……..
6. Dane Zamawiającego, na które następuje przekazywanie korespondencji:
1) korespondencja w formie pisemnej: Ochotnicza Straż Pożarna w Łapszach Wyżnych 34-442
Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne ul. Świętego Floriana 54;
2) korespondencja w formie innej, niż wskazana w pkt.1:
a) adres e-mail: osplapszewyzne@gmail.com
1.
2.
3.
4.

Przeszkolenie w zakresie obsługi
§7
1. Wykonawca przeszkoli wskazane przez Zamawiającego osoby w zakresie obsługi samochodu
ratowniczo - gaśniczego.
2. Szkolenie z zakresu obsługi, o którym mowa w ust.1, odbędzie się w terminie i miejscu
uzgodnionym między stronami.
3. Protokół z przeprowadzenia szkolenia wraz z adnotacją o osobach, które go odbyły zostanie
sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron umowy i podpisany przez
obie strony umowy.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Odbiór przedmiotu umowy
§8
Gotowość dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi telefonicznie Zamawiającemu co
najmniej dwa dni przed dniem dostawy.
Warunkiem dokonania odbioru będzie dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru
dokumentów, o których mowa w §1 ust.4 pkt.1 oraz wykazu punktów, o których mowa w §13
ust.15 zawierającego adresy i nr telefonów, pod którymi będą przyjmowane zgłoszenia, o
których mowa w §13 ust.13 pkt.1.
Odbiór dokonany będzie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności samochodu, zgodności z §1 oraz
sprawdzeniu jego funkcjonalności.
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przystąpienia do odbioru, w przypadku nie
dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust.3. Termin, o którym mowa w ust.2 ulega
zawieszeniu do czasu przedłożenia wskazanych w zdaniu pierwszym dokumentów.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad,
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2) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający żąda wymiany samochodu na nowy, wolny od wad w
wyznaczonym przez siebie terminie; koszt wymiany pokrywa Wykonawca.
7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru również jeżeli w czasie
tych czynności stwierdzono brak gotowości do odbioru.
8. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zdawczo- odbiorczy zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru. W protokole odbioru zostaną także wymienione numery
fabryczne nadwozia samochodu.
9. Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie usunąć
stwierdzone przy odbiorze wady lub usterki, pod rygorem odmowy podpisania przez
Zamawiającego protokołu zdawczo- odbiorczego.
10. Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot umowy po terminie określonym w §2 ust.1 niniejszej
umowy przepis ust.1 stosuje się odpowiednio.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Warunki płatności za przedmiot umowy
§9
Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru dokonane będzie na podstawie 1
faktury końcowej wystawionej po odbiorze, o których mowa w §8 ust.8.
Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowić będzie podpisany protokół zdawczo
odbiorczy, o którym mowa w §8 ust.8.
Wykonawca wystawi fakturę niezwłocznie, nie później jednak niż do 30 dni od daty odbioru i
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Faktura powinna być sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług.
Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
Zamawiającemu.
Faktura za wykonanie przedmiotu umowy winna być wystawiona na Ochotnicza Straż Pożarna
w Łapszach Wyżnych 34-442 Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, ul. Świętego Floriana 54, NIP
7352356811
Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

§10
W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty odsetek
ustawowych za opóźnienie.
Cesja wierzytelności
§11
Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich jakichkolwiek praw lub obowiązków
wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

1.
2.

3.
4.

Gwarancja jakości
§12
Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji jakości na okres ... lat licząc od dnia
podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego bez względu na przebieg.
Okres gwarancji jakości zostaje przedłużony o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz ich
usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe
lub w sposób istotny utrudnione.
Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany samochodu na nowy, wolny od wad
a także w przypadku dokonania istotnych napraw samochodu.
Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę urządzeń i materiałów, z
których Wykonawca korzystał, realizując niniejszą umowę, przewidują dłuższy okres
gwarancji niż niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedłużeniu
i obowiązuje przez okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez danego producenta lub
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dostawcę.
5. Gwarancja obejmuje całość samochodu, w szczególności podwozie, mocowania wózków
inwalidzkich, elementy układu zawieszenia, elementy układu kierowniczego, elementy układu
przeniesienia napędu, elementy układu wydechowego, powłokę lakierową perforację
korozyjną i nie może być ograniczona tylko do niektórych rodzajów wad.
6. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje wady, które ujawniły się po dokonaniu
odbioru przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma
obowiązek usunąć również te wady, które ujawniono po upływie okresu obowiązywania
gwarancji jakości, lecz które powstały w okresie obowiązywania gwarancji jakości.
7. Gwarancja jakości udzielona przez producenta lub dostawcę nie wyłącza gwarancji udzielonej
przez Wykonawcę.
8. Gwarancja polega na bezpłatnej naprawie lub wymianie niesprawnego elementu lub
podzespołu samochodu, którego niesprawność wynika z wady wykonawczej lub montażowej
w procesie produkcyjnym.
9. Przeglądy serwisowe w okresie gwarancji:
1) przegląd serwisowy każdorazowo zostanie odnotowany w książce serwisowej;
2) przeglądy serwisowe w okresie gwarancji nie podlegają żadnym opłatom;
3) Wykonawca zapewni przeglądy serwisowe w odległości nie dalszej niż 150 km od siedziby
Zamawiającego.
10. Wykonawca w okresie gwarancji jakości jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad
zgłoszonych przez Zamawiającego.
11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty lub
trudności.
12. W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych, wykluczających korzystanie z samochodu
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może od umowy odstąpić lub żądać ponownego
wykonania przedmiotu umowy.
13. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji jakości:
1) o wykryciu wady Zamawiający zawiadomi wskazany przez Wykonawcę serwis celem
uzgodnienia terminu naprawy, zapis ust.14 pkt.1 stosuje się;
2) usunięcie wad powinno być stwierdzone wpisem do książki serwisowej.
14. Usuwanie wad/ usterek w okresie gwarancji jakości:
1) awarie, wady grożące awarią lub wady uciążliwe Wykonawca zobowiązany jest usunąć
niezwłocznie po ich zgłoszeniu, a jeżeli z obiektywnych względów technicznych usunięcie
ich jest w tym terminie niemożliwe, to niezwłocznie po ustaniu przeszkody, nie dłużej
jednak niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia;
2) jeżeli naprawa lub wymiana rzeczy dotkniętej wadą jest tego rodzaju, iż może istotnie
wpłynąć na użytkowanie przedmiotu gwarancji lub jego istotne właściwości, Zamawiający
może żądać, aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostały przeprowadzone wszelkie
niezbędne w takim wypadku próby eksploatacyjne mające na celu potwierdzenie
sprawności jego działania;
3) jeżeli rodzaj wady nie pozwala na jej sprawne i szybkie usunięcie w terminie wskazanym w
pkt.1, w punkcie serwisowym wskazanym przez Wykonawcę, przemieszczenie do innego
miejsca dokonuje się na koszt i ryzyko Wykonawcy, w sposób i na warunkach określonych
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
4) wybór sposobu usunięcia wad należy do Wykonawcy, jednakże Zamawiający może zalecić
określony sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym względy technologiczne;
Wykonawca może nie uwzględnić powyższych zaleceń jedynie z ważnych powodów;
5) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w celu zminimalizowania
ograniczeń i uciążliwości związanych z usuwaniem wad.
15. Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych w sieci autoryzowanych przez
producenta pojazdów stacjach obsługi (ASO) punktów serwisowych mechanicznych i
blacharsko lakierniczych w odległości nie dalszej niż 150 km od siedziby Zamawiającego.
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16. Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie każdorazowo potwierdzone przez Zamawiającego.
17. Wady nie usunięte w terminie, o którym mowa w ust.14 pkt.1 i których Wykonawca nie
usunie pomimo pisemnego ostrzeżenia Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, mogą być
zlecone przez Zamawiającego do usunięcia osobom trzecim na koszt i niebezpieczeństwo
Wykonawcy.
18. Zamawiający w razie nieusunięcia wad może korzystać także z wszelkich innych uprawnień
wynikających z Kodeksu cywilnego, zwłaszcza z uprawnienia do dochodzenia naprawienia
szkody z powodu wystąpienia wad i/lub ich nie usunięcia w wyznaczonym terminie.
19. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może się także domagać usunięcia szkód, które
wady spowodowały. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się również
usunięcia szkód powstałych w trakcie usuwania wad, a także szkód powstałych wskutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.
20. Nie są objęte gwarancją wady powstałe wskutek:
1) normalnego zużycia przedmiotu objętego gwarancją;
2) modyfikacji, napraw i zmian w przedmiocie gwarancji dokonanych przez Zamawiającego;
3) aktów wandalizmu;
4) siły wyższej;
5) wad powstałych po okresie obowiązywania gwarancji.
21. Usługi gwarancyjne nie obejmują części podlegających naturalnemu zużyciu podczas
eksploatacji, takich jak: filtry oleju, filtry paliwa, filtry przeciwpyłowe układu klimatyzacji,
pióra wycieaczek a także materiałów takich jak: wszelkie smary, towoty, oleje i płyny, w
szczególności układu chłodzenia i układu wspomagania, czy płynu hamulcowego.
22. W przypadku reklamacji wady Wykonawca na swój koszt przedstawi dowód uwalniający go od
odpowiedzialności za wystąpienie wady.
23. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży.
24. Zapisy niniejszego paragrafu stanowią dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisu
art.577 §1 Kodeksu cywilnego.

1.

2.

3.
4.

Zmiany umowy
§14
Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem §3 ust.5 i art.144 ustawy –
Prawo zamówień publicznych.
Ustalony zakres zmian, o których mowa w §3 ust.5 nie oznacza, że mogą być czy też bedą one
wprowadzane automatycznie po zaistnieniu okoliczności w nich opisanych. Wykonawca
występujący do Zamawiającego o zmianę umowy z powołaniem się na którąkolwiek
z podanych w zdaniu pierwszym podstaw, zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej
uzasadnienie okoliczności dla dokonania danej zmiany umowy.
Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli
przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, z zastrzeżeniem §3 ust.5 i art.144 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Kary umowne
§15
1. Strony postanawiają, że zapłacą kary umowne:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1%
ceny umownej brutto, określonej w §3 ust.2, za każdy dzień zwłoki liczonej od
następnego dnia po upływie terminu ustalonego w §2 ust.1;
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b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i
gwarancji w wysokości 0,1% ceny umownej brutto, określonej w §3 ust.2 niniejszej
umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od następnego dnia po upływie terminu
określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% ceny
umownej brutto, określonej w §3 ust.2 niniejszej umowy.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% ceny umownej brutto, określonej w §3 ust.2
niniejszej umowy, za wyjątkiem przypadku określonego w art.145 Prawa zamówień
publicznych.
Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot umowy po terminie określonym w §2 ust.1 niniejszej
umowy, kara umowna, o której mowa w ust.1 pkt.1 lit. a będzie naliczana włącznie do dnia
odbioru, chyba że przedmiot umowy nie zostanie odebrany lub został wykonany niezgodnie z
niniejszą umową.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego mu
wynagrodzenia.
Zamawiający ma prawo potrącić naliczone Wykonawcy kary umowne wraz z odsetkami z
wynagrodzenia.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych.

§16
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 ze zm.), dalej
„RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Zamawiający, o którym mowa w rozdziale I;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego możliwy jest pod
adresem inspektor@cbi24.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust. 3 ustawy;
5) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art.97 ust.1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania jego dotyczących danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
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art.18 ust.2 RODO (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),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza
przepisy RODO;
9) nie przysługuje Wykonawcy:
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 jest art.6 ust.1
lit. c RODO.
Postanowienia końcowe
§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy - Prawo zamówień publicznych i innych właściwe przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
§18
Strony postanawiają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby
trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§19
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§20
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
§21
Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:
1) Wymagania techniczne
2) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
3) Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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