Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Umowa nr UUG/........../2019

zwana dalej „umową” lub „zamówieniem”
zawarta dnia .............................. 2019 roku pomiędzy:
Ochotniczą Strażą Pożarną w Zabieżkach z siedzibą ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3
05-430 Celestynów, NIP: 532-188-13-66, REGON: 017257591
reprezentowaną przez:
_________________________________
zwaną dalej Zamawiającym
a:
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
reprezentowaną przez:
___________________________ -__________________________,
___________________________ -__________________________,
zwanym dalej Wykonawcą
zwanymi dalej indywidualnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”.
Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup średniego
samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Zabieżkach” nr RIZPiFZ.271.45.2019 na wybór
Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) i
opisanymi w SIWZ.
1.
W wyniku przeprowadzonego postępowania, oferta złożona przez Wykonawcę została
wybrana jako najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ;
2.
Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada zdolność do zawarcia umowy;
2) umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie;
3) zawarcie i wykonanie umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub
zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego
Wykonawcę.
3.
Wykonawca oświadcza i zapewnia, że pozostaje podmiotem prawa prawidłowo utworzonym,
istniejącym i działającym zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a także, iż w odniesieniu
do Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego,
upadłościowego, układowego lub naprawczego.
4.
Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego
wykonania przedmiotu umowy oraz środki konieczne do wykonania przedmiotu umowy, a jego
sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z umowy.
5.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową, przedmiotem robót i
miejscem prowadzenia robót oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.
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§ 1.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa nowego i nieużywanego średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Zabieżkach.
Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
1) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (postepowanie nr RIZPiFZ.271.52.2019) w szczególności warunkom opisanym
w Załączniku nr 1 do Umowy,
2) posiadać komplet dokumentacji technicznej – eksploatacyjnej.
Miejsce dostawy: siedziba Wykonawcy tj. __________________________________________.
Samochód musi być fabrycznie nowy i nieużywany zgodny z obowiązującymi normami oraz
posiadać parametry techniczne nie gorsze od określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Zamawiający zastrzega, że wysokość samochodu musi być dostoswana do wysokości drzwi w
OSP w Zabieżkach, która wynosi 3.325 mm.
Strony ustalają, że integralną część umowy stanowią:
1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- załącznik nr 1 do umowy;
2) Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do umowy;
3) Formularz Techniczny złożony wraz z ofertą- złącznik nr 3 do umowy

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 04 grudnia 2019 r.
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§ 3.
Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego. Zgoda w każdym
przypadku winna być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał przy realizacji dostaw z podwykonawcy
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy wykonywane
przez Podwykonawców.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe
w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego
zamówienia.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji
dotyczących Podwykonawców.
§ 4.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe określone w Formularzu oferty
Wykonawcy, które pokrywa wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji jego zobowiązań
wynikających z umowy.
Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy wynosi ______________ zł netto , co stanowi wraz
z należnym podatkiem VAT w wysokości _________% kwotę brutto ______________ zł
(słownie: ____________________).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje również wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu prawidłowego wykonywania umowy.
Rozliczenie należności wykonawcy, nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawianej przez
Wykonawcę, płatnej wyłącznie po podpisaniu bezusterkowego odbioru końcowego dokonanej
dostawy tj. samochodu ratowniczo - gaśniczego będącego przedmiotem umowy wraz z
kompletem dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu oraz certyfikatu lub świadectwa
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dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydanego przez
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka.
Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.
Termin płatności faktury ustala się na 21 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury zamawiającemu.
Faktury muszą zawierać dane identyfikacyjne:
Nabywca: Gmina Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów, NIP 532-105-76-50,
Odbiorca faktury: Urząd Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.
Płatność faktury dokonywana będzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez
wykonawcę.
Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
§ 5.
Wykonawca, w celu dokonania odbioru końcowego, zobowiązuje się zgłosić swoją gotowość
do odbioru końcowego, co najmniej 5 dni roboczych przed odbiorem końcowym. Wykonawca
zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego.
Dopuszcza się zawiadomienie w formie e-mail. W czasie odbioru końcowego Zamawiający
dokona sprawdzenia: dokumentacji przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z
umową i opisem przedmiotu zamówienia, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i jego
poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia.
W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację niezbędną
do zarejestrowania samochodu, jako samochodu uprzywilejowanego w ruchu (specjalne
pożarnicze), wynikającą z ustawy Prawo o ruchu drogowym.
W dniu odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi pojazdu wraz
z instruktażem prowadzenia pojazdu oraz obsługi urządzeń, konserwacji i wykonania
przeglądów pojazdu (wliczone w wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy) dla
przedstawicieli Zamawiającego (dla minimum 3 osób). Czas trwania szkolenia, co najmniej 5
godziny.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego usterek, Wykonawca zobowiązuje się
do ich usunięcia lub wymiany wadliwych elementów na wolne od wad w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia.
§ 6.
Korzyści i ciężary związane z zakupionym samochodem oraz niebezpieczeństwa przypadkowej
utraty lub uszkodzenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego pojazdu wraz z wyposażeniem.
W dniu odbioru końcowego samochodu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć następujące
dokumenty w języku polskim:
1) Instrukcję obsługi do samochodu, zabudowy pożarniczej, zainstalowanych urządzeń i
wyposażenia;
2) certyfikat lub świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej Straży
Pożarnej wydane przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w
Józefowie k/Otwock;
3) dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu jako specjalny, wynikającej z
ustawy Prawo o ruchu drogowym;
4) książki gwarancyjne samochodu i wyposażenia;
5) świadectwo homologacji pojazdu, - wszelkie inne dokumenty wymagane prawem;
6) świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski
wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa
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publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143. poz. 1002 z późn.zm.)
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6.
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Własność pojazdu przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za organizacje transportu oraz należyte zabezpieczenie
dostarczonego samochodu wraz z wyposażeniem. Ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu
umowy leży po stronie Wykonawcy do czasu dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu
umowy.
Koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy w czasie transportu do miejsca
wykonania dostawy obciążają Wykonawcę.
Odbierany pojazd powinien być zatankowany przez Wykonawcę i mieć pełny bak paliwa (oleju
napędowego).
§ 7.
Wykonawca oświadcza, że samochód wraz z wyposażeniem będący przedmiotem umowy
stanowiący jego własność jest wolny od wad prawnych i fizycznych, praw i obciążeń ze strony
osób trzecich oraz nie toczy się względem niego żadne postępowanie sądowe, zabezpieczające,
egzekucyjne ani inne, którego przedmiotem jest ten pojazd ani nie stanowi on przedmiotu
zabezpieczenia, oraz że jest wolny od wszelkich roszczeń osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne i fizyczne
pojazdu. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu
umowy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i załączniku nr 1 do umowy.
Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady, której okres przypada od chwili podpisania
przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego samochodu wraz z
wyposażeniem:
1) na nadwozie i podwozie i zabudowę samochodu ............................................... miesięcy
(wartość zostanie uzupełniona zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą) bez limitu
kilometrów i przepracowanych motogodzin;
2) na zamontowane podzespoły Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z gwarancją ich
producenta, ale w każdym przypadku nie krócej niż 24 miesiące.
Wykonawca wykona na własny koszt wymagane przeglądy okresowe oraz zapewni niezbędne
materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania tych przeglądów przez okres gwarancyjny.
W okresie gwarancji ewentualne naprawy samochodu wraz z wyposażeniem wynikające z jego
usterek wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy, na jego koszt w siedzibie OSP
w Zabieżkach.
W przypadku wykonania naprawy w innym miejscu, koszty dostarczenia samochodu w obie
strony ponosi Wykonawca.
Czas przystąpienia do naprawy do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia w formie pisemnej: faxu,
e-maila lub listownej. Czas naprawy - niedużej niż 5 dni, w uzasadnionych przypadkach, po
uzgodnieniu z Zamawiającym, niezbędny czas dłuższy, ale za każdym razem nie dłużej niż 21
dni od chwili zgłoszenia usterki. Do czasu naprawy wlicza się czas transportu do/ z miejsca
naprawy.
W przypadku nie wykonania naprawy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca pokryje wszelkie
koszty naprawy przez inny podmiot - bez utraty gwarancji i naprawi szkodę poniesioną przez
Zamawiającego z tego wynikającą.
Ryzyko i koszty wadliwej naprawy przez podmiot trzeci ponosi Wykonawca.
§8.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)
w przypadku opóźnienia w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w
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wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, za każdy
dzień opóźnienia;
2)
za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w
wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
3)
w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 4 ust. 2 umowy;
4)
w przypadku przerwania bez uzasadnionej przyczyny realizacji przedmiotu umowy, jeżeli
przerwa trwa dłużej niż 10 dni - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 2 umowy;
5)
w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy lub
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne wobec Zamawiającego – w
wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, za każdy
przypadek, w którym stwierdzono nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy;
6)
za nie dostarczenie certyfikatu lub świadectwa dopuszczenia do użytkowania w
Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydanego przez Centrum NaukowoBadawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka – w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 2, - ponadto, nie dostarczenie tego
dokumentu w terminie określonym w § 6 ust. 2 może stanowić podstawę do rozwiązania
umowy z winy Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową.
Kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia
umownego.
Kary umowne należne Zamawiającemu z różnych tytułów nie wykluczają się wzajemnie i mogą
być dochodzone łącznie.
§9.
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w
formie aneksu.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie:
1) w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia samochodu
odpowiadającego wymogom zawartym w załączniku nr 1 do umowy z powodu
zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu
umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia
pojazdu, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem
funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione
lub będą lepsze od pierwotnego;
2) w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionej pod
względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia albo wyposażenia przedmiotu
umowy, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy w stosunku do koncepcji
przedstawionej w ofercie – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartych w
załączniku rozwiązań konstrukcyjnych;
3) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego dopuszczalna jest zmiana umowy w
zakresie obniżenia ceny lub wymogów zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy;
4) w przypadku konieczności zapewnienia koordynacji dostawy przedmiotu umowy oraz
innych umów zawartych przez Zamawiającego – dopuszczalna jest zmiana umowy w
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zakresie zmiany miejsca przeprowadzenia miejsca odbioru przedmiotu umowy, miejsca
szkolenia przedstawicieli Zamawiającego;
5) w przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która
umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy lub przedmiotów umowy i jego
wyposażenia do nowych przepisów prawa;
6) w przypadku wprowadzenia zmian umowy niedopuszczalna jest zmiana umowy, której
konsekwencją będzie zwiększenie ceny przedmiotu umowy;
7) w przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od Wykonawcy, Zamawiający
podejmie decyzje w zakresie zmiany umowy mającej na uwadze okoliczności czy zmiany
proponowane przez Wykonawcę odpowiadają jego potrzebom oraz wymogom dotyczą
cym wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w
zakresie wydatkowania ich w określonym roku budżetowym;
8) terminu realizacji przedmiotu zamówienia – gdy zaistnieje okoliczności mające wpływ na
prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie
zmianą korzystną dla zamawiającego lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie
płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymanych od dysponentów
nadrzędnych, lub w przypadku zaistnienia sił wyższej itp.),
9) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i SIWZ,
przez „siłę wyższą” strony rozumieją: klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania
terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a
także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub
osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie
przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia,
10) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności.
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§ 10.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem ust. 3, jeżeli
opóźnienie Wykonawcy w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni, z wyłączeniem
przypadków, gdy opóźnienie jest spowodowane siłą wyższą.
Odstąpienie od umowy wymaga złożenia drugiej stronie oświadczenia w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
W przypadku wskazanym w ust. 1 Zamawiający nie będzie zobowiązany do zwrotu Wykonawcy
kosztów, jakie ten poniósł w związku z zawarciem lub realizacją umowy.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 11.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10%
ceny ofertowej brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę ………………………… zł
(słownie:……………………………………….).
Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy zostało wniesione w
formie:………………………………………..
W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy, 70% zabezpieczenia, zostanie
zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania końcowego bezusterkowego
protokołu odbioru przedmiotu umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone nie
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później niż w ciągu 15 dni od upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady nadwozia, podwozia
i zabudowy samochodu, który Strony ustalają na ______ w (zależności od złożonej oferty).
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie zostanie
przeznaczone na wykonanie niezbędnych dostaw oraz pokrycie roszczeń z tytułu kar
umownych, odszkodowań, gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych dostaw oraz
wszelkich innych roszczeń przysługujących zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy.
W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie
niepieniężne o ograniczonym okresie ważności, dostarczy zamawiającemu w terminie 14 dni
przed upływem ważności wniesionego zabezpieczenia, zabezpieczenie na kolejny okres
niezbędny do zakończenia realizacji umowy (jeżeli dotyczy).
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę w terminie zabezpieczenia, o którym mowa w
ust. 5, Zamawiający uprawniony będzie do odliczenia i zatrzymania kwoty nieuzyskanego
zabezpieczenia z należności Wykonawcy wynikających z umowy, na zabezpieczenie roszczeń,
o których mowa w ust. 4 do czasu przedłożenia Zamawiającemu zabezpieczenia.
Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
§ 12.
Z dniem zawarcia umowy, Strony powierzają sobie nawzajem przetwarzanie danych
osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy i w zakresie minimalnym, ale niezbędnym do
wykonania niniejszej umowy.
Strony zobowiązują się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem 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 (L 119/1).
Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przepisami, o których mowa w ust. 2, i zobowiązuje
się do przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami. W szczególności Wykonawca
zobowiązuje się do stworzenia i stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych
odpowiednich procedur i zabezpieczeń technicznych, informatycznych i organizacyjnych
wymaganych przepisami, o których mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo danych udostępnionych i
powierzonych przez Zamawiającego.
W przypadku ujawnienia lub utraty danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do
bezzwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, wskazując
okoliczności zdarzenia i zakres ujawnionych lub utraconych danych.
Wykonawca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające
stosowne imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania i odwoływania imiennych upoważnień do
przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 39 ust. 1
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Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.
Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na
skutek niezgodnego z umową przetwarzania danych osobowych lub ich ujawnienia bądź utraty.
Jeżeli Wykonawca realizując umowę zleci podwykonawcom prace w trakcie których będą
przetwarzane dane osobowe, odpowiednio powierzy im, za zgodą Zamawiającego, w drodze
umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie tych danych na warunkach zgodnych z niniejszą
umową. W przypadku zlecenia prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za szkody, jakie
powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na skutek przetwarzania przez
podwykonawców danych osobowych niezgodnego z niniejszą umową lub przepisami prawa
powszechnie obowiązującego.
Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić kontrolowanie przez Zamawiającego,
osoby i podmioty upoważnione przez Zamawiającego oraz inne uprawnione podmioty
pomieszczeń i sprzętu używanego, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania niniejszej
umowy, przy przetwarzaniu danych osobowych. Wykonawca jest zobowiązany do
zastosowania się do zaleceń kontrolujących.
Wykonawca przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych do Zamawiającego dopełni
wszystkich obowiązków związanych z pozyskiwaniem i przekazywaniem danych osobowych
zgodnie z Rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 2.
Wykonawca dopełni obowiązku informacyjnego wobec osób, od których pozyska dane i
przekaże je do Zamawiającego.
§ 13.
Spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę
trzecią, wierzytelności już wymaganych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy
wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw
związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki ( art. 509 § l i § 2
Kodeksu cywilnego).
Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia przez Strony aneksu w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

.............................................

WYKONAWCA

………………………………………………….
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