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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Umowa nr KZGW/KP/221/2020/
zawarta w ………………………. w dniu …………………. 2020 r.
pomiędzy:
Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Żelaznej
59a,

00-848

Warszawa,

NIP

527-282-56-16,

REGON

368302575,

reprezentowanym przez :
………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………….. z siedzibą ………………….. z adresem ……………………., zarejestrowaną
…………………………, o kapitale zakładowym w wysokości…………………, NIP ………….., REGON
……………….., reprezentowanym/ą przez:
……………………………………………………………….. na postawie ……………………………………..,
które stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”
zwane dalej ,,Stroną” lub łącznie ,,Stronami”.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) pod
nazwą „dostawa ciągników rolniczych wraz z osprzętem”, znak sprawy KZGW/KP/221/2020.
§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest:
1) zakup i dostawa ciągników rolniczych wraz z kompletem osprzętu na zasadach określonych
w niniejszej umowie i opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,
2) szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi ciągników rolniczych wraz
z osprzętem na zasadach określonych w niniejszej umowie i opisie przedmiotu umowy.
§ 2.
Oświadczenie Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że:
1)

realizacja umowy przeprowadzona będzie zgodnie z niniejszą umową, przyjętą przez
Zamawiającego ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy i opisie przedmiotu
zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa,

2)

ciągniki rolnicze wraz z osprzętem są fabrycznie nowe i nieużywane w żaden sposób przed dniem
dostawy do Zmawiającego,
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ciągniki rolnicze wraz z osprzętem są jego własnością, są wolne od wad fizycznych i prawnych, nie
są obciążone żadnymi prawami osób trzecich oraz nie są przedmiotem żadnego postępowania
egzekucyjnego lub zabezpieczenia,

4)

posiada wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania
przedmiotu umowy,

5)

ciągniki rolnicze wraz z osprzętem posiadają niezbędne atesty i certyfikaty, spełniające właściwe
normy techniczne.
§ 3.
Odpowiedzialność i obowiązki Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dostarczyć przedmiot Umowy do miejsc
dostawy wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie dostawy, na co najmniej
3 dni robocze przed planowanym terminem za pośrednictwem poczty elektronicznej łącznie na
adresy:
1) …………………………………..;
2) …………………………………..;
3) …………………………………..;
3. Pod pojęciem „dni robocze” rozumie się dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00
do godz. 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 7 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia szkoleń o którym mowa w § 1 ust. 2 w terminie, miejscu i na zasadach określonych
w niniejszej umowie i opisie przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca ma obowiązek pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu ewentualności opóźnienia
dostawy lub przeprowadzenia szkolenia, jeżeli takie opóźnienie (w stosunku do przyjętego terminu
dostawy i ustalonego przez Strony terminu szkolenia) mogłoby nastąpić. Zgłoszenie powinno być w
formie pisemnej i zawierać informacje o przyczynach opóźnienia, jego skutkach oraz o czasie, o
jaki może ulec przesunięty termin wykonania prac.
6. W celu realizacji umowy Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadający zdolności, doświadczenie oraz wiedzę w zakresie niezbędnym do wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.
7. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających
lub mogących mieć wpływ na wykonywanie umowy, w tym o wszczęciu wobec niego (wobec
Wykonawcy) postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego, a także
o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności o ogłoszeniu upadłości – następnego dnia od dnia
ich wystąpienia lub ogłoszenia.
8. Wykonawca w dniu dostawy doręczy Zamawiającemu w szczególności instrukcje obsługi,
dokumenty gwarancji, atesty, certyfikaty, w tym dokumenty umożliwiające dokonanie rejestracji w
języku polskim. Dostarczenie dokumentów określonych w zdaniu poprzedzającym stanowi warunek
odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

2|Strona

OZNACZENIE SPRAWY:

KZGW/KP/221/2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

9. Oferta Wykonawcy z dnia ……………….. 2020 r. stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
§ 4.
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru ciągników rolniczych wraz z osprzętem umowy w terminie
i na zasadach określonych niniejszą umową oraz w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu dostawy oraz terminu przeprowadzenia
szkolenia w przypadku wystąpienia ,,siły wyższej” oraz pandemii Covid 19. Zamawiający
zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o zaistnieniu ,,siły wyższej” na zasadach, o
których mowa w § 12.

3. W przypadku zmiany terminu dostawy lub szkolenia o których mowa w ust. 1 z uwagi na zaistnienie
okoliczności, o których mowa w ust. 2 Strony ustalą w porozumieniu termin dostawy i szkolenia nie
później jednak niż 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia, o którym mowa w § 12 ust. 3.

4. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o ilości osób zgłoszonych do
szkolenia z zakresu obsługi.
§ 5.
Termin dostawy
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot Umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r.
2. Przeniesienie własności przedmiotu Umowy nastąpi w dniu podpisania protokołu odbioru
końcowego przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy.
§ 6.
Odbiór przedmiotu Umowy
1. Zamawiający w dniu dostawy dokona ilościowego odbioru przedmiotu Umowy na zasadach
określonych w niniejszej umowie i opisie przedmiotu umowy, potwierdzając wyłącznie ilość
dostarczonych elementów przedmiotu Umowy oraz odbiór dokumentów, o których mowa w § 3 ust.
8. Wzór protokołu odbioru ilościowego stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
2. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia dokonania odbioru ilościowego, przyjmie przedmiot Umowy
lub wskaże jego wady. Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
3. W przypadku wad przedmiotu Umowy:
1)

nadających się do usunięcia (wad nieistotnych) Zamawiający wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy 7 - dniowy termin na dostarczenie przedmiotu Umowy lub jego elementów
wolnego/wolnych od wad;

2) nienadających się do usunięcia, Zamawiający może żądać wymiany wadliwego przedmiotu
umowy lub elementu przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w terminie 7 dni od dnia
poinformowania Wykonawcy o wadach przedmiotu umowy i wezwania do ich usunięcia.
4. Termin określony w § 5 ust. 1 Umowy zostanie uznany za zachowany w przypadkach, gdy:
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1) Wykonawca w terminie określonym w ust. 3 pkt 1 powyżej, usunie wady nieistotne stwierdzone
podczas czynności odbiorowych lub dostarczy w tym terminie nowy sprzęt wolny od
jakichkolwiek wad,
2) Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 powyżej wymieni wadliwy przedmiot
umowy lub element przedmiotu umowy na nowy wolny od wad w tym terminie.
5. Osobami uprawnionymi do dokonania odbioru przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego i
realizacji przedmiotu umowy (podpisania protokołów odbioru ilościowego i końcowego
stanowiących Załącznik Nr 3 i Nr 4) w tym do kontaktów z Wykonawcą w toku wykonywania
przedmiotu Umowy, jest właściwy miejscowo dyrektor Zarządu Zlewni (jednostki organizacyjnej
Zamawiającego) lub osoba przez niego wyznaczona tj.:
1) w Zarządzie Zlewni w …………………. jest Pan/i …………………….., tel. …………………;
e-mail:
………………………….;
2) w Zarządzie Zlewni w …………………. jest Pan/i …………………….., tel. …………………;
e-mail:
………………………….;
3) w Zarządzie Zlewni w …………………. jest Pan/i …………………….., tel. …………………;
e-mail:
…………………………..
6. Osobą uprawnioną do uczestniczenia w czynnościach odbioru ilościowego i końcowego ze strony
Wykonawcy i realizacji przedmiotu umowy w tym do kontaktów z Zamawiającym w toku
wykonywania przedmiotu Umowy jest Pan/i …………………………………..
§ 7.
Wynagrodzenie.
1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dla Części ………………określonej w
§ 1 ust. 1 i 2 Umowy strony ustalają na łączną cenę w wysokości …………….. złotych netto
(słownie złotych netto: ………………………), co stanowi ………………… brutto złotych (słownie
złotych brutto: …………………………….. ), w tym cena za jedną sztukę jest równa …………………
złotych

netto

…………………

(słownie

złotych

netto:

złotych

…………………………………),
(słownie

co

złotych

stanowi

brutto
brutto:

………………………………………………………………………),
2. Cena za przedmiotu Umowy została określona w formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik
nr 2 do Umowy.
3. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru końcowego podpisany przez
Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy w terminie
14 dni liczonych od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, w tym w szczególności: wartość przedmiotu dostawy, wszelkie koszty
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transportu do Zamawiającego, dojazdu, koszt szkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie
obsługi dostarczonego przedmiotu dostawy, koszt udzielenia gwarancji i rękojmi, należne podatki w
tym podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze związane
z realizacją przedmiotu umowy.
6. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy z zastrzeżeniem
§ 14 ust. 6.
7. Strony zgodnie postanawiają, że za termin zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
8. Strony zgodnie oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.
9. Wykonawca zobowiązany jest przesłać fakturę wraz z wypełnionymi i podpisanymi protokołami,
stanowiącymi Załączniki nr 3 i nr 4 do Umowy, przez osoby upoważnione na adres: Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59a; 00-848 Warszawa. Faktura powinna zawierać
oprócz wymaganych danych także numer Umowy.
10. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej
umowy na osobę trzecią.
§ 8.
Gwarancja
1. Wykonawca udziela lub dostarcza Zamawiającemu ……………. miesięcznej gwarancji na
przedmiot ciągnik rolniczy wraz z osprzętem.
2. Strony zgodnie postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
Umowy na okres ………………… miesięcy.
3. Strony zgodnie postanawiają, że bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się z dniem
podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń i uwag ze
strony Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega, że przedmiot Umowy objęty gwarancją i rękojmią za wady może znajdować
się poza siedzibą Zamawiającego, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania
wad przedmiotu Umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w przypadku zgłoszenia
wady.
5. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni
od dnia jej zgłoszenia.
6. W przypadku, gdy wady przedmiotu Umowy z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, nie da się
usunąć w terminie określonym w ust. 5, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu
sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż będący w naprawie.
7. W przypadku wystąpienia usterki podlegającej gwarancji, demontaż, montaż i transport ciągnika do
siedziby autoryzowanego serwisu lub miejsca naprawy i ponownej dostawy do Zamawiającego,
Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1
8. W przypadku dwukrotnego powtórzenia się tej samej usterki podlegającej gwarancji lub zaistnienia
usterki niemożliwej do usunięcia Wykonawca, zobowiązuje się do wymiany wadliwej części lub
tworzącego funkcjonalną część zespołu części na nowy wolny od wad, w terminie 7 dni roboczych
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liczonych od dnia zawiadomienia o usterce. Termin gwarancji dla wymienionej części lub zespołu
biegnie na nowo od dnia jej/jego wymiany.
9. Zgłoszenia wad przedmiotu Umowy dokonywane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres e- mail ………………………lub za pośrednictwem faksu pod numerem …………………
10. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez
Zamawiającego wady.
11. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady przedmiotu Umowy w terminie i nie dostarczy
sprzętu zastępczego, Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia usunięcia stwierdzonej wady
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub naliczenia kar umownych zgodnie z § 10
Umowy.
12. Zgłoszenia zapotrzebowania na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi dokonywane będą
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail ………………………lub za pośrednictwem
faksu pod numerem …………………
§ 9.
Szkolenie z zakresu obsługi.

1. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia dwóch szkoleń dla pracowników
Wykonawcy z zakresu obsług ciągników rolniczych wraz z osprzętem z zastrzeżeniem § 4 ust.
4.

2. Szkolenia zostaną przeprowadzone w terminie ustalonym w porozumieniu z Zamawiającym
jednak nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Wykonawcę z
zastrzeżeniem § 8 ust. 12.

3. Szkolenia zostaną przeprowadzone dla wskazanych pracowników Zamawiającego w miejscach
wskazanych przez Zamawiającego w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 2.
§ 10.
Kary umowne.
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w terminie realizacji Umowy,
określonego § 5 ust. 1 w wysokości 0,5 % ceny łącznej brutto określonej w § 7 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia z zastrzeżeniem § 12.
2. Zamawiającemu w przypadku opóźnienia Wykonawcy względem terminów reakcji lub napraw
wskazanych w § 8 ust. 5, 8 i ust. 11 Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 6 Umowy,
przysługuje prawo do żądania zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokości 100 zł za
każdy dzień opóźnienia w naprawie.
3. Zamawiającemu w przypadku opóźnienia Wykonawcy względem terminu, o którym mowa w § 9 ust.
2, przysługuje prawo do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 100 zł na
każdy dzień opóźnienia w realizacji szkoleń o którym mowa w § 9 ust. 1. z zastrzeżeniem § 3 ust.
5.d
4. W przypadku innego niż określone w ust. 1 - 2 nienależytego wykonania Umowy, w szczególności:
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1) dostawy elementów przedmiotu Umowy do innych miejsc niż wskazane w Załączniku nr 1 do
Umowy z zastrzeżeniem § 3 ust. 5.
2) niezapewnienie sprzętu zastępczego na czas usuwania wad przedmiotu Umowy o którym
mowa w § 8 ust. 6.
3) niewykonania w terminie czynności, o których mowa w § 3 ust 2 z zastrzeżeniem § 3 ust. 5
(zawiadomienie o terminie dostawy), § 6 ust. 3 pkt 1 (wady nadające się do usunięcia) i 2 (wady
nienadające się do usunięcia) lub w § 3 ust. 4 (szkolenia z zakresu obsługi);
Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej
w wysokości 100 zł za każdy dzień roboczy opóźnienia w stwierdzonych przypadkach, o których
mowa w niniejszym ustępie.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo
do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20% ceny łącznej brutto określonej w § 7 ust. 1
Umowy z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 pkt 4.
6. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującemu
Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.
7. Jeśli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
8. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od dostarczenia Wykonawcy
stosownej noty księgowej.
9. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie
wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeśli istnieją ku temu podstawy.
10. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, stają się wymagalne następnego dnia po
zajściu zdarzenia wywołującego obowiązek ich zapłaty.
11. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, ani też
z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy.
§ 11.
Odstąpienie od Umowy.
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie jednego miesiąca od jej zawarcia, w razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty ceny należnej z tytułu wykonanej
części Umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy:
1) Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zrealizował dostawy przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
2) jeżeli Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z umową, opisem przedmiotu
zamówienia, ofertą Wykonawcy lub niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, po uprzednim pisemnym wezwaniu do jej prawidłowego wykonania i wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego 7 – dniowego terminu na zaniechanie naruszeń.
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stanowią

wady

istotne

uniemożliwiające

korzystanie

z przedmiotu Umowy i nie zostały one usunięte przez Wykonawcę pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 2.
4) jeżeli łączna wysokość kar umownych, naliczonych Wykonawcy w związku z niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, osiągnie wysokość 5 % całkowitej wartości
umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1.
3. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie nie dłuższym niż
30 dni od dnia ziszczenia się przesłanki do odstąpienia określonej w ust. 2 powyżej.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn o których mowa w ust. 2
Wykonawcy należy się wynagrodzenie jedynie za zrealizowaną cześć umowy.
§ 12.
Siła wyższa.
1. Strony

nie

są

odpowiedzialne

za

naruszenie

obowiązków

wynikających

z

Umowy

w przypadku, gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej lub okoliczności
związanych z pandemią COVID-19.
2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych
od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony
wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub
przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.
3. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub okoliczności związanych z pandemią COVID-19 Strona,
której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie o
wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji
wynikających z Umowy obowiązków z powodu działania siły wyższej.
§ 13.
Przetwarzanie danych osobowych.
1.

Wykonawca oświadcza, że znane są mu przepisy prawa regulującego przetwarzanie danych
osobowych, w szczególności przepisy 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. Nr 119,
str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2.

Strony wzajemnie ustalają, iż dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz
odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są w oparciu o
uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w
ramach realizacji niniejszej umowy oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych
w celu innym niż realizacja niniejszej umowy.
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Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 2 dysponują informacjami dotyczącymi
przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

4.

Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)

2016/679

z

27.04.2016

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 (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej
umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów
Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za
koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane
osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą
przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie
wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.
5.

Osoby

wyznaczone

do

kontaktów

roboczych

oraz

odpowiedzialne

za

koordynację

i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej
umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy),
prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym
mowa w ust. 4. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych
ich dotyczących narusza przepisy RODO.
6.

Podanie

danych

osobowych

jest

konieczne

dla

celów

związanych

z

zawarciem

i realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą
przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane
osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz
powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z
niniejszą umową.
7.

Jeżeli dla celów realizacji niniejszej Umowy niezbędny będzie dostęp do danych stanowiących
dane osobowe i ich przetwarzania, Strony zobowiązują się do zawarcia Umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie. Wzór umowy powierzenia
przetwarzania danych stanowi Załącznik Nr 6 do Umowy.
§ 14.
Zmiana umowy.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Stosowanie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 (Dz.U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do
Umowy zmian, na zasadach określonych w ust. 3-5.

3. Zmiany umowy mogą nastąpić pod następującymi warunkami:

1) Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy,
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2) konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności
wskazanych w ust. 4.

4. Okoliczności uzasadniające zmianę umowy:

1) wystąpienie uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych
w umowie,

2) dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:
a) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu
umowy,
b) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy,

3) zmiany umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych
i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych,
śródtytułów, lub uzupełnień treści niepowodujących zmiany celu i istoty umowy,

4) w przypadku uchwalenia (lub zmiany) powszechnie obowiązujących przepisów prawa
krajowego lub wspólnotowego, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia
umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian umowy,

5) podczas

wykonania

przedmiotu

umowy

zaistnieje

konieczność

dokonania

uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy,
niepowodujących zmiany celu i istoty umowy,

6) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych
w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez
Strony,

7) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy, dla których została
ona zawarta,

8) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy,
przy zachowaniu jej dotychczasowej treści, nie leży w interesie Zamawiającego lub w
interesie publicznym,

9) w przypadku zaistnienia innych okoliczności uzasadniających zmianę umowy, których
wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, w szczególności
w przypadku wystąpienia siły wyższej.

5. Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmian i uzupełnień w umowie, które nie
stanowią istotnej zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy
i nie powinny w szczególności naruszać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców oraz modyfikować zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treść
oferty. W takim przypadku mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 1 oraz ust. 3 pkt
1 i 2 niniejszego paragrafu.
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6. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 11 umowy
w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych,

o

których

mowa

w

ustawie

z

dnia

4

października

2018

r.

o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2), 3) i 4) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawcę.

7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt 1) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i
usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie
Umowy.

8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt 2) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej
stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo
ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż
nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie
przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt 3) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w
zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na
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ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać

wyczerpujące

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem
zmiany zasad, o których mowa w ust. 6 pkt 3) niniejszego paragrafu na kalkulację
wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 6 pkt 3)
niniejszego paragrafu.

10. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt 4) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w
zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca
zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia
a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 4 pkt 4) niniejszego paragrafu na kalkulację
wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 4 pkt 4)
niniejszego paragrafu.

11. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 6 pkt 1), 2),
3) i 4) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

12. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu na zmianę
wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

13. Ilekroć w treści umowy jest mowa o zmianach umowy, należy przez to rozumieć także jej
uzupełnienia. Zmiany osób uprawnionych do reprezentacji Stron, a także zmiana siedziby lub
nazwy Stron, nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu niniejszego paragrafu i nie wymagają
aneksu, przy czym wymagane jest skuteczne doręczenie drugiej Stronie pisemnej informacji o
dokonaniu zmiany, wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru.
§ 15.
Postanowienia końcowe.
1. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie wywołuje nieważności całej
umowy, zaś w miejsce postanowień nieważnych będą mieć zastosowanie przepisy prawa,
a w razie ich braku Strony uzgodnią takie nowe postanowienia, które pozwolą na wykonywanie
umowy zgodnie z jej celem i wspólnym zamiarem Stron, którym kierowały się one w chwili
zawierania umowy.
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2. Brak egzekwowania przez jedną ze Stron realizacji obowiązków drugiej Strony w czasie
obowiązywania niniejszej umowy nie będzie interpretowany jako zgoda na nie wykonywanie
postanowień umowy lub zmianę jej treści.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Ewentualne spory Stron na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu
rzeczowo właściwemu sądowi powszechnemu dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
7. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu Umowy,
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy,
Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru ilościowego,
Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru końcowego,
Załącznik nr 5 – pełnomocnictwo…………………
Załącznik nr 6 – powierzenie przetwarzania danych osobowych

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

13 | S t r o n a

