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Projektowane postanowienia umowy
UMOWA nr UG/ZP/…./2022

Załącznik nr 4 do SWZ

Zawarta w dniu ………. 2022r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy:
Gminą Czarny Dunajec z siedzibą w Czarnym Dunajcu przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny
Dunajec.
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
reprezentowaną przez:
1. Wójt Gminy – Marcin Ratułowski
2. przy kontrasygnacie: Skarbnik Gminy – Monika Styrczula
zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym",
a:
[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]:
Panią/Panem ………………………….., zam. …………………., PESEL: …………….., prowadzącą/-ym działalność
gospodarczą pod firmą …………………., ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej
w………………… ul. …………………………., …….-………… …………………… wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON: …………………….
zwaną/-ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadającej osobowości prawnej]:
………………………………………. z siedzibą w ………………., ul. ……………….., wpisaną do Rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w……………., …… Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………., NIP: ……………………….., REGON:
…………., reprezentowaną przez:
…………………….
…………………….
uprawniony/ą/-ego/-ych do łącznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)
z Rejestru Przedsiębiorców [wygenerowaną i pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]
zwanym/ą dalszej części umowy „Wykonawcą”

[LUB: w przypadku spółki cywilnej:]
1. Panią/Panem ………………………….............................., PESEL: ………………………., prowadzącą/-ym działalność
gospodarczą pod firmą ……………………………, ze stałym miejscem wykonywania działalności w ……………,
ul. …………………., ……..-……………. ……………………………., wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON: …………………….
2. Panią/Panem ………………………….............................., PESEL: ………………………., prowadzącą/-ym działalność
gospodarczą pod firmą ……………………………, ze stałym miejscem wykonywania działalności w ……………,
ul. …………………., ……..-……………. ……………………………., wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON: …………………….
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….…………………….
posiadającej NIP:……………………………………, REGON: ……………………………………,
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
[LUB: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum:]
(w przypadku spółki prawa handlowego:)
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1. ..................................................................... z siedzibą w ………………………, ul. ……………………., ……………………
wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w……………., …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
…………………………., kapitał zakładowy w wysokości ………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej),
opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą NIP: .............................. REGON:
..............................,
reprezentowaną przez:
..................................................................
uprawnion/ą/-ego/-ych do łącznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)
z Rejestru Przedsiębiorców [wygenerowaną i pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:)
2. Panią/Panem ………………………………, PESEL: ………………………. , prowadzącą/ym działalność gospodarczą
pod firmą ……………………………, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w ……………
ul. …………………., ……. - ………….. ………………………, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON: …………………….
działającymi jako konsorcjum …………………………. (pełna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem
Lidera Konsorcjum),powołane w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
– reprezentowanymi przez …………………………………….. – pełnomocnika konsorcjum, ustanowionego w
oparciu o treść art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2021r. poz. 1129 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postępowaniu i zawarcia niniejszej
umowy o udzielenie zamówienia publicznego [pełnomocnictwo nr ….. z dnia ………………………………….]
zwanymi dalej w treści umowy „Wykonawcą”,
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego jako: RB.271.25.2022,
przeprowadzonego w trybie podstawowym, pn.: „Dostawa i montaż wyposażenie technologicznego
pomieszczeń socjalno-kuchennych w budynku żłobka przy ulicy Targowej w miejscowości Czarny
Dunajec” oraz zgodnie z przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), zawarta została umowa, zwana dalej: „umową” o
następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż wyposażenia technologicznego pomieszczeń
socjalno-kuchennych w budynku żłobka przy ulicy Targowej w miejscowości Czarny Dunajec.
2. Mocą niniejszej umowy, Wykonawca dostarczy następujące elementy zwane w dalszej części umowy
„sprzętem”:
Lp

Nazwa wyposażenia/sprzętu (wg Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia)

Ilość

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wózek
Blat wyładowczy
Zlewozmywak 1-komorowy w blacie
Stół załadowczy do zmywarki
Zmywarka kapturowa
Stół wyładowczy
Szafa na butelki
Szafa przelotowa
Szafa na produkty mleczne
Szafa chłodnicza 700 litr.
Szafa mroźnicza 700 litr.
Stół z szafką jezdny x2
Basen
Obieraczka do warzyw
Stół do pracy

3 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Zlew
Stół z dolną półką
Naświetlacz UV do jaj
Stół chłodniczy z półkami
Stół z dolną półką i zlewem w blacie
Regał ociekowy
Basen
Trzon kuchenny
4-płytowy
Patelnia uchylna
Kocioł warzelny 50 litr.
Element neutralny/blat/
Piec konwekcyjno-parowy z podstawą i okapem
Okap centralny z oświetl.
Odwodnienie liniowe
Regał na warzywa
Lodówka na próbki
Palety na warzywa i ziemniaki
Element neutralny-blat
Stół z dolna półką
Element neutralny-blat
Zlewozmywak z ociekaczem
Regał
Stół narożny
Sterylizator butelek dwufunkcyjny
Stół chłodniczy z półkami i zlewem
w blacie
Stół z szafami chłodniczymi /2x900x700/pod blatem i zlewem w blacie
Chłodziarko-zamrażarka V-600l
Stół zdolną półką
Pralka
Suszarka
Szafa przelotowa
Stolik socjalny
Krzesła kuchenne
Szafki ubraniowe
Wieszak ubraniowy ścienny
Regał na środki czystości

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
3 szt.
6 szt.
1 szt.
1
szt.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) dostarczenia całości sprzętu o którym mowa w §1 do budynku żłobka przy ulicy Targowej w
miejscowości Czarny Dunajec oraz jego montażu/podłączenia w sposób umożliwiający
korzystanie z niego w sposób zgodny z wymogami zamawiającego, instrukcją producenta i
przeznaczeniem. Szczegółowy wykaz sprzętu objętego przedmiotem umowy, zawiera załącznik nr
1 do niniejszej umowy, tj. Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
tj. formularz ofertowy.
b) dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim dla dostarczonego i zamontowanego sprzętu,
c) udzielenia atestów i/lub certyfikatów dla dostarczonego i zamontowanego sprzętu (w zakresie w
jakim te dokumenty są wymagane);
d) udzielenia gwarancji jakości na dostarczony sprzęt (dostarczenie kart gwarancyjnych
producenta),
e) Wykonania montażu, instalacji i uruchomienia urządzeń/sprzętu i zgodnie z zapisami SWZ i OPZ.
2. Wykonawca oświadcza, że do wykonania przedmiotu umowy posiada niezbędne uprawnienia,
wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem ekonomicznym i technicznym, odpowiednim
stanem zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników lub innych osób współpracujących oraz że
przedmiot umowy wykona zgodnie z wymogami zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami.
3. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pełnowartościowy.
4. Wykonawca zrealizuje Przedmiot umowy w terminie do dnia 28 grudnia 2022 r.
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5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty niniejszą umową jest wolny od wad prawnych i
nie narusza praw majątkowych osób trzecich.
§3
1. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony i zamontowany sprzęt na okres:
Lp
5
10
11
14
19
23
24
25
27
28
31
40
41
42
44
45

Nazwa wyposażenia/sprzętu (wg Szczegółowego
Opisu Przedmiotu Zamówienia)

Gwarancja udzielona przez
producenta (w miesiącach)

Termin o jaki zostaje wydłużona
gwarancja producenta
(w miesiącach)

Zmywarka kapturowa
Szafa chłodnicza 700 litr.
Szafa mroźnicza 700 litr.
Obieraczka do warzyw
Stół chłodniczy z półkami
Trzon kuchenny 4-płytowy
Patelnia uchylna
Kocioł warzelny 50 litr.
Piec konwekcyjno-parowy z podstawą i okapem
Okap centralny z oświetl.
Lodówka na próbki
Stół chłodniczy z półkami i zlewem w blacie
Stół z szafami chłodniczymi pod blatem i zlewem
w blacie
Chłodziarko-zamrażarka V-600l
Pralka
Suszarka

2. Strony umowy zgodnie ustalają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i
prawne nie jest umownie wyłączona. Strony ustalają 24 miesięczny okres rękojmi, licząc od dnia
podpisania Protokołu Przekazania na wszystkie elementy wymienione w §1 ust. 2 umowy.
3. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu przekazania, o
którym mowa w § 4 ust. 4 umowy.
4. Serwis gwarancyjny odbywać się będzie w miejscu użytkowania sprzętu.
5. Wszelkie koszty naprawy w ramach gwarancji lub rękojmi, w tym koszty dojazdów oraz roboty
towarzyszące leżą po stronie Wykonawcy.
6. Do gwarancji jakości i rękojmi udzielonej mocą niniejszej Umowy znajduje zastosowanie przepis art.
581 k.c.
7. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania od
Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych/usterek w przedmiocie umowy w okresie
obowiązywania gwarancji jakości oraz wykonania pozostałych obowiązków gwarancyjnych
określonych w Umowie.
8. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usunięcia tych wad.
9. Reklamacje oraz korespondencja składane będą pisemnie (na adres Wykonawcy wskazany w
komparycji do niniejszej Umowy) przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę lub za
pośrednictwem faksu lub drogą e-mailową, na następujące numery i adresy Wykonawcy:
nr faxu………………… lub e-maila………………… nr tel. …………….
10.Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonych urządzeniach
wchodzących w skład Przedmiotu niniejszej Umowy i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania.
Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego również, jeżeli dostarczony sprzęt:
a) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia,
b) nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczony jest
w stanie niezupełnym.
§4
1. Jeżeli dostarczony sprzęt będzie niezgodny z ofertą złożoną do postępowania lub nie będzie spełniał
odpowiednich wymogów jakościowych i technicznych, Wykonawca jest zobowiązany odebrać
dostarczony Przedmiot niniejszej Umowy na swój koszt i wymienić na nowy, wolny od wad i zgodny
z ofertą, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może powierzyć w całości ani w części wykonania przedmiotu zamówienia osobom
trzecim bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, z wyjątkiem
zakresu wskazanego w ofercie.
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3. Wszelkie przepisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za
własne działania lub zaniechania.
4. Wykonanie dostaw zostanie potwierdzone Protokołem Przekazania/Odbioru.
5. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy z co najmniej
jedno dniowym wyprzedzeniem.
6. Zamawiający zobowiązuje się:
a) do sprawdzenia – w obecności pracownika Wykonawcy - kompletności zakresu
dostawy/montażu , zgodności z Umową i Załącznikami pod względem ilościowych oraz do
zgłoszenia ewentualnych roszczeń o usunięcie braków ilościowych lub innych braków albo
dokonanie uzupełnień w terminie do końca następnego dnia roboczego w którym nastąpiło
przekazanie dostarczonego i zamontowanego sprzętu.
7. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia części przedmiotu umowy przechodzi na
Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Przekazania/Odbioru bez żadnych zastrzeżeń.
8. Jeżeli zaoferowany do Odbioru Przedmiot Umowy nie spełnia wymogów określonych w Umowie oraz
Załącznikach, Zamawiający może żądać od Wykonawcy usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy,
w terminach wynikających z zapisów gwarancyjnych, w innych przypadkach termin ten wynosi 7 dni
od wskazania wady przez Zamawiającego.
9. W przypadku, gdy zaoferowany do odbioru przez Wykonawcę przedmiot umowy spełnia wymogi
określone w Umowie, Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia jego Odbioru i zapłaty
wynagrodzenia ustalonego niniejszą Umową. Potwierdzenie odbioru nastąpi poprzez podpisanie
przez obie Strony stosownych protokołów.
10.Potwierdzenie odbioru zamontowanego/zainstalowanego sprzętu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.
§5
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy są:
a) Ze strony Wykonawcy
………………………………….
b) Ze strony Zamawiającego
………………………………….
2. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej Umowy, o których mowa w ust. 1, będzie
odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie i nie wymaga zmiany treści niniejszej Umowy
§6
1. Cenę umowną brutto za wykonanie całości umowy, zwaną również dalej „wynagrodzeniem” określa
się na kwotę ………………………………………. zł (słownie: ………………………….).
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w związku
z realizacją Przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności koszty transportu, montażu, podłączenia,
rozruchu, gwarancji, ubezpieczenia itp. koszty niezbędne do poniesienia w celu kompletnego
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zamówienia.
3. Szczegółowe informacje na temat wysokości wynagrodzenia za poszczególne elementy, zawiera
formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionych faktur
VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.
5. Strony dopuszczają wystawienie przez Wykonawcę faktur częściowych i uznają za część pojedyncze
pozycje zamówienia.
6. Podstawą do wystawienia faktur VAT jest podpisany protokół odbioru całości lub części zamówienia.
7. Wypłata właściwego wynagrodzenia następować będzie po odbiorze każdej części zamówienia.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze
VAT.
9. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10.W przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej, płatność na rzecz Wykonawcy, będzie dokonana
w terminie określonym w ust. 3, liczonym od dnia wpływu należnej kwoty kary umownej na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej.
11.Dane do faktury:
Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
Fakturę należy doręczyć na adres:
Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec
12.Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada
2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
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lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatny, przesłanie ustrukturyzowanych
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.
Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiającego:
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF)
Adres strony internetowej platformy: www.efaktura.gov.pl

faktur

§7
1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przynajmniej
jednej z następujących przesłanek:
a) gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową, w szczególności
zleca wykonanie prac będących przedmiotem umowy innym osobom niż wskazane w ofercie lub
rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w ofercie bez zgody Zamawiającego, i nie
zmienia sposobu realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie
określonym w tym wezwaniu;
b) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego
postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze;
c) gdy Wykonawca nie jest w stanie usunąć lub nie zdoła usunąć w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie istotnych wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy;
d) gdy Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo
oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust. 1:
a) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał
opis wykonanego zakresu do dnia odstąpienia od umowy;
b) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie zakresu
wykonanego przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od
umowy, o ile wykonana praca będzie miała dla Zamawiającego znaczenie.
3. Zamawiający może odpowiednio zastosować procedurę określoną w ust. 2, gdy Wykonawca nie
usunął w wyznaczonym terminie wad przedstawionego przedmiotu umowy.
4. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od niniejszej Umowy będzie miało formę pisemną
i będzie zawierało uzasadnienie. Oświadczenie to może zostać doręczone Wykonawcy listem
poleconym lub osobiście.
5. Odstąpienie przez Zamawiającego od niniejszej Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
zapłaty kar umownych zastrzeżonych w niniejszej Umowie.
6. W razie zaistnienia istotnej zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający na
podstawie art. 456 Prawa zamówień publicznych może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawcy w takim przypadku przysługuje
wynagrodzenie wyłącznie z tytułu wykonania części umowy.
§ 8.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w przypadku:
a) odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 7 ust. 1 w wysokości 10% całkowitego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1;
b) odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1, za wyjątkiem przypadku odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień
publicznych
c) 0,25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w realizacji
zamówienia,
d) wystąpienia zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych podczas czynności odbioru częściowego lub
odbioru końcowego przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego
w §6 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, względem terminu
wyznaczonego na usunięcie wady odpowiednio: w treści protokołu odbioru częściowego lub w
treści protokołu odbioru końcowego,
2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane każdorazowo na rachunek wskazany
przez Zamawiającego w notach obciążeniowych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od
Zamawiającego noty obciążeniowej. Maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 50 %
wysokości należnego wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1.
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§ 9.
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach gdy:
a) Konieczności zmiany terminów wykonania poszczególnych zadań umowy spowodowanej:
1) zmianami w umowach z innymi niż Wykonawca kontrahentami współdziałającymi w
wykonaniu projektu lub z instytucjami nadzorującymi jego realizację,
2) opóźnieniami w dostawach wywołanymi przez pandemię COVID-19 i związanymi z tym
zakłóceniami w łańcuchach dostaw, pod warunkiem że Wykonawca niezwłocznie po
podpisaniu niniejszej umowy dokonał zamówienia danego elementu zamówienia, a fakt
wystąpienia opóźnienia zostanie potwierdzony pisemnie przez producenta danego elementu
zamówienia. Umowa wydłuża się o czas wskazany w piśmie od producenta.
b) konieczności dokonania zmian w opisie niektórych elementów przedmiotu umowy, poprzez
zastąpienie niektórych elementów sprzętem nowej generacji, z zastrzeżeniem zachowania ceny
ofertowej w § 6 ust. 1 umowy.
§ 10
1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał
w celu realizacji niniejszej Umowy oraz które udostępnił Zamawiającemu.
2. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu
realizacji niniejszej Umowy oraz które udostępnił Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotycząca
przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
3. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO)
uzyskanych od Wykonawcy i/lub osób przy udziale, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy,
w związku i dla potrzeb realizacji postanowień niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla
celów określonych m.in. w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO.
4. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego,
stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
§ 11
1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i
dopuszczalne są w granicach uregulowań ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji
niniejszej Umowy lub pozostających w związku z tą Umową, w tym w związku z jej zawarciem,
wykonaniem lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się
do ich rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja będzie prowadzona przez Mediatorów Stałych Sądu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej (adres ul. Krucza 36/Wspólna 6,
00-522 Warszawa) tj. Sąd, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2180 ze zm.), zgodnie z Regulaminem tego
Sądu.
3. Zmiany dotyczące wskazanych w treści niniejszej Umowy osób do kontaktów nie wymagają
sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będzie rozstrzygał Sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
6. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§ 12
Integralna częścią niniejszej Umowy są następujące załączniki:
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy
Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna RODO dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

kontrasygnata Skarbnika Gminy:
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Załącznik nr 3 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
ujawnionych w sposób bezpośredni w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego.
Zamawiający informuje, że w przypadku: − osób fizycznych, − osób fizycznych, prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą, − pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, − członka
organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, − osoby fizycznej skierowanej do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przetwarza dane
osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.
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), dalej „RODO”, Zamawiający
informuję, że:












Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarny Dunajec, reprezentowany przez Wójta
Gminy, z siedzibą przy ulicy Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec;
Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: gmina@czarny-dunajec.pl lub telefonując pod
numer: (+48) 18-26-135-40;
Ponadto z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora
ochrony danych tj. Pani Ewa Smardz-Chlebek, pisząc na adres:
esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl lub telefonując pod numer: (+48) 18-26-135-40;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RB.271.25.2022 prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 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 [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 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;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− 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 **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
*

**

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.
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