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Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy 

UMOWA nr ……………… (projekt) 

Zawarta w dniu .........................  

pomiędzy   

……………………………………………………………………………. 

NIP: ……………………………….. 

reprezentowaną przez 

………………………………………………………….. 

z kontrasygnatą* 

…………………………………………………………. 

zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 

a: 

spółką pod nazwą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ..., ... (wpisać 

adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..., 

NIP ..., REGON ...,  

zwaną dalej „WYKONAWCĄ”,  

reprezentowaną przez ...1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik do umowy2,  

Strony zgodnie postanowiły co następuje: 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zgodnie 

z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.) – 

zwanej dalej „Pzp”, dla zadania pn.: 

„Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – 

gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4” 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3 Wozy strażackie 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

 

W razie wątpliwości co do zakresu umowy, zakres przedmiotu zamówienia określa oferta 

Wykonawcy i SIWZ dla postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

 

 
1  Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent 

spółki. 
2  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
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§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy fabrycznie nowego średniego 

samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4, 

w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

stanowiącej załącznik Nr 1 do umowy oraz ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik Nr 2 do 

umowy. 

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego 

własność i wydać mu: jeden średni samochód specjalny, pożarniczy, ratowniczo–gaśniczy na 

podwoziu z napędem 4x4, zwany dalej „samochodem” lub „przedmiotem umowy”, spełniający 

wymagania techniczne wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Przedmiot umowy winien spełniać następujące wymagania: 

1) odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia; 

2) odpowiadać Szczegółowemu opisowi przedmiotu dostawy oraz wymaganiom techniczno-

użytkowym określonym w załączniku nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia; 

3) być fabrycznie nowy, jak również posiadać wszelkie dokumenty potrzebne do 

zarejestrowania zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” wraz z 

przepisami wykonawczymi; 

4) posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie 

aktualnie obowiązujących przepisów. 

§ 2 

1. Przedmiot umowy, opisany w załączniku nr 8 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie do dnia 28 grudnia 2020 r. 

2. Przedmiot umowy będzie odebrany przez Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy do 30 dni 

kalendarzowych liczonych od daty jego wykonania i zawiadomienia Zamawiającego o 

gotowości do odbioru. 

3. Koszty związane z przetrzymywaniem przedmiotu umowy do chwili odbioru ponosi 

Wykonawca. 

4. Wykonawca wyda Zamawiającemu przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa i płynów 

eksploatacyjnych (dotyczy również sprzętu będącego na wyposażeniu samochodu). 

5. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego własność przedmiotu umowy 

pozostaje przy Wykonawcy, zaś ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym 

uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

§ 3 

1. Zapłata (w formie ryczałtu) za dostawę przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą wynosi: 

................................. zł netto (słownie: .........................................................................................) 

powiększona o podatek VAT w wysokości ……. %. 

2. Podstawą do rozliczenia wynagrodzenia jest faktura VAT prawidłowo wystawiona przez 

Wykonawcę po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, płatna przelewem na rachunek 
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Wykonawcy, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego. 

3. Należność za wykonaną dostawę będzie uregulowana z konta Zamawiającego w formie 

przelewu na rachunek Dostawcy. 

4. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Faktura/rachunek wystawiona zostanie na:  

Gmina Popielów  

46-090 Popielów, ul. Opolska 13  

NIP: 9910312563 

6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.  

7. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego - Dostawcy przysługują 

ustawowe odsetki za zwłokę. 

8. W sytuacji wykonywania dostawy przez podwykonawców, do każdej faktury wystawionej przez 

Wykonawcę muszą być dołączone oryginalne oświadczenia podwykonawców, że ich należności 

od Wykonawcy zostały w całości zapłacone. W przypadku braku takiego oświadczenia 

Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należności z faktury w części dotyczącej 

wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale podwykonawców, która zostanie zapłacona 

po uzupełnieniu brakujących oświadczeń.  

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną, przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od  obowiązku  zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę. 

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 

dnia doręczenia tej informacji. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty 

2) albo  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy  w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,  

3) albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. Zamawiający uiszcza należną 
podwykonawcy część wynagrodzenia w terminie 30 dni liczonych od dnia następującego 
po upływie terminu do zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 11. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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§ 4 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z minimum jednotygodniowym wyprzedzeniem o dacie,                    

w której przedmiot umowy będzie gotowy do odbioru.  

2. W czasie odbioru Zamawiający w pierwszej kolejności dokona sprawdzenia dokumentacji dla 

przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową, jakości wykonania, funkcjonowania 

pojazdu, jego poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia.  

3. W przypadku stwierdzenia usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia 

lub wymiany samochodu na wolny od usterek.   

4. Jeżeli przedstawiony do odbioru samochód nie będzie odpowiadał warunkom umowy 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z charakterystyką pojazdu. 

Zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu 

dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Przepis ten nie narusza postanowień dotyczących 

kar umownych i odstąpienia od umowy.  

5. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.  

6. Protokół odbioru zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony, zostanie sporządzony w 2 

egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

7. Wykonawca zapewni bezpłatny instruktaż z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu umowy                      

dla przedstawicieli Zamawiającego. Instruktaż odbędzie się w trakcie odbioru. Protokół z 

przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 2 

egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji oraz rękojmi zgodnie z 

kodeksem cywilnym. Gwarancja podstawowa na samochód – minimum …… miesiące, gwarancja na 

zabudowę pożarniczą - minimum 48 miesięcy. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia 

protokolarnego bezusterkowego przekazania przedmiotu umowy.  

2. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi konieczności przemieszczenia samochodu                   

w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie Zamawiającego, 

przemieszczania pojazdu na własny koszt dokonuje Wykonawca. 

3. Wszystkie przeglądy wymagane w warunkach gwarancji (usługa oraz koszty przemieszczania 

pojazdu, oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych) wykonywane są na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

4. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych, 

przeprowadzone będą w miejscu użytkowania samochodu przez autoryzowany serwis na koszt 

Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki. Strony dopuszczają 

zgłoszenie samochodu do przeglądu lub zgłoszenie usterki w formie faksu lub e-maila. 

5. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Polsce. 

6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia samochodu do naprawy do dnia 

odebrania z naprawy sprawnego samochodu. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 4, to Zamawiający może zlecić 

usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
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8. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych 

zleceń Zamawiającego. 

9. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych w okresie 15 lat od zakończenia produkcji 

samochodów, będących przedmiotem niniejszej umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się posiadać, co najmniej jeden punkt serwisowy na terenie Polski 

wykonujący wszystkie naprawy. 

§ 6 

Do  samochodu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć: 

1. świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE,  
2. instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia znajdującego się na 

samochodzie w języku polskim – 2 kpl., 

3. książkę gwarancyjną/serwisową w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami 

niniejszej umowy, 

4. dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu, w tym zaświadczenie z 

poszerzonego badania technicznego samochodu w uprawnionej stacji diagnostycznej, 

potwierdzające przeznaczenie samochodu, jako pojazd specjalny, 

5. wykaz dostarczonego sprzętu, stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy, 
6. wykaz punktów serwisowych na terenie kraju, 
7. świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, 
8. inne wymagane prawem dokumenty/dopuszczenia/certyfikaty.  

§ 7 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ustalonego w 

umowie, za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie 

gwarancji - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego  za każdy dzień zwłoki liczonej od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek; 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 % 

wynagrodzenia umownego.   

d) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy samochodu w terminie określonym w 

§ 5 ust. 4, zapłaci Zamawiającemu  karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,05% 

wartości brutto umowy.                              

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia 

umownego.    

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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§ 8 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 

wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem § 9. 

§ 9 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy. Strony 

dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy w następujących okolicznościach: 

1) Dopuszcza się wprowadzenie zmian i uzupełnień za zgodą stron umowy, 

2) Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, 

3) Zmiany umowy, o których mowa muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 

ust 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej 

poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 

ustawy Pzp. 

2. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: 

1) zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli zajdą okoliczności, na które strony 

umowy nie będą miały wpływu lub wystąpienia których, nie przewidywano w chwili 

zawarcia niniejszej umowy,  

2) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował 

Zamawiający,  

3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, 

w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg 

obowiązujących przepisów. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie 

wykonywania umowy, zmianą zostanie objęta wyłącznie część umowy wykonywana po 

wejściu w życie nowej stawki podatku. Powyższa zmiana następuje z mocy prawa, od dnia 

wejścia w życie nowej stawki podatku VAT, 

4) zmiana zasad dokonywania odbioru. 

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2) jest złożenie pisemnego wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę zawierającego:  

a) opis propozycji zmiany,  

b) uzasadnienie zmiany,  

c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie 

miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy,  

d) opis wpływu zmiany na terminy wykonania usługi.  

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2) mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem, 

któreś z niżej wymienionych okoliczności:  

a) obniżenie kosztu wykonania usługi (wynagrodzenia Wykonawcy),  

b) zmiana obowiązujących przepisów,  

c) siła wyższa.  

5. Dokonanie zmian wymaga podpisania aneksu do umowy. 

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:  
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1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego); 

2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy 

– wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.  

§ 10 

1. Do bieżącego nadzorowania nad prawidłowym przebiegiem dostawy oraz jej potwierdzeniem 

Zamawiający wyznacza: 

- Pani Agnieszka Chrząstek – inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i OC; 

- Pan Rafał Maćków – Prezes OSP Karłowice; 

- Pan Michał Semeniuk – Naczelnik OSP Karłowice. 

2. Wykonawca na koordynatora dostawy wyznacza ……………………… .         

§ 11 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za część dostawy, którą 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

§ 12 

Wykonawca oświadcza, że jako administrator danych osobowych, wypełnił obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu. 

§ 13 

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury, o których mowa w § 3 

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 

2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla 

którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe 

(Dz.U.2020.1896 t.j. z dnia 2020.10.28 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.  

3. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 2 

jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 

Bankowe (Dz.U.2020.1896 t.j. z dnia 2020.10.28 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT to: 

1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się 

za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. 

2) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 

zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 
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wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. 

zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 

0 % lub objęte odwrotnym obciążeniem. 

3) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 

w systemie podzielonej płatności tzw. split payment. 

§ 14 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu 

umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość realizowanych zobowiązań 

wynikających z umów o podwykonawstwo.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza w trakcie realizacji umowy zatrudnić 

podwykonawców do realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie 

Zamawiającego.  

3. Wykonawca, podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  

4. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać: 

1) zakres dostaw powierzonych podwykonawcy, 

2) kwotę wynagrodzenia za wykonane dostawy, 

3) termin wykonania,  

4) warunki płatności, 

5) termin płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej dostawy.  

5. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do umowy o 

podwykonawstwo. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, w 

powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający i Dostawca będą mogli wypowiedzieć zawartą umowę, a następnie odstąpić od 

jej realizacji, jeżeli druga strona w sposób podstawowy narusza postanowienia niniejszej 

umowy, powodując tym samym utratę zasadniczych korzyści jakie mogą być osiągnięte w 

wyniku jej realizacji. 

§ 15 

1. Zamawiający i Dostawca będą mogli wypowiedzieć zawartą umowę, a następnie odstąpić od jej 

realizacji, jeżeli druga strona w sposób podstawowy narusza postanowienia niniejszej umowy, 

powodując tym samym utratę zasadniczych korzyści jakie mogą być osiągnięte w wyniku jej 

realizacji. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 

145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
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§ 16 

1. Kara pieniężna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w 

terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. 

2. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z dowolnej należności 

Wykonawcy. 

§ 17 

1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle realizacji Umowy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdą przepisy ustawy Pzp, Kodeksu 

cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

Załączniki do umowy: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  

2) oferta przetargowa Wykonawcy, 

3) klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych. 

(* - niepotrzebne skreślić) 

Zamawiający Wykonawca 
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Załącznik nr 3 do umowy nr BOS.272…….2020 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

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, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-

090 Popielów; 

2) w urzędzie Gminy w Popielowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt 

listowny z IOD: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, kontakt e-mail: 

iod@popielow.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.9.2020.TJ prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), dalej „ustawa Pzp”; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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; 

6) 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; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

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 uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO. 

mailto:iod@popielow.pl

