UMOWA UUG/…../2018
Zawarta w dniu..............................2018 r. w Celestynowie pomiędzy:
Gminą Celestynów z siedzibą w Celestynowie przy ul. Reguckiej 3, 05-430 Celestynów, NIP 532105-76-50, REGON 013268965, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Celestynów – Pana Witolda Kwiatkowskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Celestynów – Pani Agnieszki Kurek,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
..........................................................................................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą”
zwanymi indywidualnie „Stroną” bądź łącznie „Stronami”,
o następującej treści:
§1
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje

do

realizacji

zakup i dostawę do Urzędu Gminy

w Celestynowie wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych,
niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym w wyniku wypadków drogowych bądź kolizji, w
postaci:
-zestawu uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów (kliny schodkowe do stabilizacji
pojazdów);
- przenośnego zestawu oświetleniowego (najaśnica TWIN 36000lm - 2 głowice 40Ah);
- bosaka dielektrycznego 2,44 m;
- noża do pasów bezpieczeństwa;
- sprzętu do oznakowania terenu akcji (zestaw do zabezpieczenia miejsca wypadku ZMW-1);
- bosaka dielektrycznego (bosak teleskopowy dielektryczny);
- latarek akumulatorowych JML 10000/850lm (3 szt.);
- agregatu prądotwórczego (jednofazowy 3kW, ze stabilizacją napięcia);
- przenośnego zestawu oświetleniowego (maszt oświetleniowy LED 2x50W 230V);
- sprzętu do oznakowania terenu akcji (zestaw do zabezpieczenia miejsca wypadku ZMW-1);
- bosaka dielektrycznego (bosak składany 4 m (2,0 m+2,0 m);
- latarki akumulatorowej – reflektor VULCAN FIRE (z ładowarkami 230V AC/12DC);
- zestawu uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów (kliny schodkowe do stabilizacji
pojazdów);
- przenośnego zestawu oświetleniowego - akumulatorowy maszt oświetleniowy;
- torby ratowniczej;
- noszy typu deska;
- szyn typu Kramera - zestaw medyczny PSP R1 z deską i szynami Kramera (wersja w torbie,
wersja z jednorazowymi rurkami krtaniowymi);
- przenośnego zestawu oświetleniowego (akumulatorowy maszt oświetleniowy PROLIGHT),
dalej „Przedmiot umowy”.

2.

Zamawiający oświadcza, iż środki finansowe
pochodzą

ze

świadczeń

pieniężnych

z

przekazane na realizację Przedmiotu umowy

Funduszu

Pomocy

Pokrzywdzonym

oraz

Pomocy

Postpenitencjarnej – Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości.
§2
Termin realizacji Przedmiotu umowy strony ustalają od dnia podpisania umowy do dnia 25
października 2018 r.
§3
Zapewnienie urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy leży po stronie
Wykonawcy.
§4
1.

Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ......................... złotych brutto (słownie:…………).

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej
przez Wykonawcę faktury VAT w terminie do 21 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu
przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

3.

Podstawą wystawienia faktury VAT jest pisemne potwierdzenie prawidłowego wykonania
Przedmiotu umowy, podpisane przez Zamawiającego.

4.

Faktura będzie wystawiona z następującymi danymi:
Nabywca:

Odbiorca faktury:

Gmina Celestynów

Urząd Gminy w Celestynowie

ul. Regucka 3

ul. Regucka 3

05-430 Celestynów

05-430 Celestynów

NIP 532-105-76-50
5.

Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego.
§5

1.

W razie opóźnienia, w wykonaniu Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu
przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia, o którym
mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

2.

W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy, Zamawiający może ponadto z zachowaniem
prawa do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu:

1)

wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania umowy;

2)

odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy opóźnienie w wykonaniu umowy
przekracza 7 dni od daty określonej w § 2 umowy.

3.

Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają uprawnienia do dochodzenia przez
Zamawiającego

odszkodowania

uzupełniającego

na

zasadach

ogólnych

przewidzianych

w

kodeksie cywilnym.
4.

W razie odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy.

5.

Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
§6

1.

W celu realizacji niniejszej umowy Strony powierzają sobie nawzajem przetwarzanie danych
osobowych.

2.

Administratorem danych przekazanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy jest: Gmina
Celestynów z siedzibą w Celestynowie przy ul. Reguckiej 3.

3.

Administratorem danych przekazanych przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy jest:
.................................................

4.

Przetwarzanie danych osobowych następować będzie w celu wykonania niniejszej umowy,
zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 pkt „b” 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 (L 119/1).

5.

Otrzymane dane osobowe przetwarzane będą przez Administratorów danych oraz podmioty z
którymi Administratorzy danych prowadzą kooperację celem wykonania Przedmiotu umowy
(podwykonawcy),

a także

inne

podmioty, które wykonywać będą usługi

zlecone

przez

Administratorów danych w celu zreasumowania niniejszej umowy.
6.

Przetwarzanie danych osobowych, uzyskanych w ramach niniejszej umowy odbywać się będzie
przez okres niezbędny do wykonania umowy i jej zreasumowania.

7.

Wykonawca ma prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo przeniesienia danych.

8.

Wykonawca ma prawo wniesienia skargi, w zakresie przetwarzania przez Zamawiającego
przekazanych przez niego danych osobowych.
§7

W przypadku wystąpienia wad w wykonaniu Przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo zwrócić się do
Wykonawcy o ich usunięcie. Wykonawca usunie wady na własny koszt w terminie 14 dni od daty
zgłoszenia wad przez Zamawiającego.
§8
Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, i że
wykona go osobiście.
§9
1.

Nadzór nad realizacją umowy pełnić będzie z ramienia Zamawiającego Pani Mariola Obłoza, nr tel.
22 78970 60 wew. 137.

2.

Osobą odpowiedzialną za realizację Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie ……………… nr
tel: …………………

§ 10
1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym
dla Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

