Nr sprawy WA.ROZ.2811.170.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

UMOWA NR …………………………. (wzór)
dla zadania pn.
„Przegląd i konserwacja telewizji przemysłowej - jaz Dębe i biuro ZZ w Dębem”,
zawarta w dniu …………………… w …………………….. , pomiędzy:
Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa,
NIP 5272825616, REGON 368302575
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, w imieniu którego działa Zarząd Zlewni w Dębem,
Dębe, 05-140 Serock
reprezentowany przez:
Longina Jankowskiego - Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………
zwanym/zwaną w treści Umowy „Wykonawcą”
łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.
o następującej treści:
Niniejsza umowa jest konsekwencją udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) oraz następstwem
wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe.
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Przegląd i konserwacja
telewizji przemysłowej - jaz Dębe i biuro ZZ w Dębem”.
2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, na których realizowana
będzie umowa, a przedmiot umowy nie wymaga zgłoszenia zamiaru wykonania robót do właściwego
organu.
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3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1
do niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem określonym w ust. 3
oraz złożoną ofertą. Wykonawca oświadcza, iż zawarte w tej ofercie wynagrodzenie, wynika z rzetelnej
kalkulacji i rozeznania przedmiotu zamówienia.
5. Na wszystkie usługi i naprawy oraz użyte części Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji
§2
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) Rozpoczęcie robót nastąpi z dniem podpisaniu umowy.
2) Zakończenie robót nastąpi do dnia ………………….2021 r.
§3
1. Zamawiający ustanawia koordynatora prac w osobie: ………………….
2. Wykonawca ustanawia koordynatora prac w osobie: ………………….

Wykonawca :
1)

§4

wykona na koszt własny niezbędne prace związane z zabezpieczeniem terenu robót wraz ze
znajdującymi się na tym terenie obiektami i urządzeniami,

2)

zapewni właściwą organizację i koordynację robót,

3)

ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót, skutki wypadków
przy pracy lub szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim,

4)

zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji robót z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

5)

usunie na koszt własny odpady i śmieci powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia
i zagospodaruje je lub przekaże do utylizacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

6)

zobowiązany jest po zakończeniu robót uporządkować teren i przekazać go zamawiającemu
w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
§5

Wykonawca nie może zatrudniać przy realizacji przedmiotu umowy pracowników Zamawiającego, bez
uzyskania jego pisemnej zgody, uwarunkowanej między innymi zobowiązaniem się Wykonawcy do
odpowiedzialności za skutki wypadków przy pracy lub szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom
trzecim.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w realizacji przedmiotu umowy nowych oryginalnych części
zamiennych i materiałów.
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2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest udowodnić, że zastosowane materiały
spełniają wymagania, o których mowa w ust. 1.
§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają na kwotę
netto …………………… zł (słownie złotych: …………………………… złotych + ……/100) oraz
23 % podatku VAT w kwocie ………………… zł (słownie złotych: ……………………………
złotych + ……/100), co łącznie stanowi kwotę brutto ………………. zł (słownie złotych:
…………………………… złotych + ……/100) – płatne na zasadach przewidzianych w § 8.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, w okresie realizacji przedmiotu umowy może być zmieniane
w wypadku zmian wysokości podatku VAT – w stopniu i terminie odpowiadającym tym zmianom.

§8
1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane, na podstawie faktury VAT wystawianej przez
Wykonawcę w oparciu o protokoły końcowe.
2. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od dnia wpływu faktury do siedziby Zarządu
Zlewni Dębem.
3. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku w banku Zamawiającego.
4. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem
https://efaktura.gov.pl/
5. Faktura/ rachunek powinna zawierać następujący sposób identyfikacji Zamawiającego:

Nabywca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa,
NIP 5272825616;

Odbiorca: Zarząd Zlewni w Dębem, Dębe, 05-140 Serock
i zostać wysłana na adres Zarządu Zlewni.
6. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019r. poz. 118)
oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca
2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
§9
1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy ma na celu potwierdzenie Zamawiającemu przeprowadzenia
przeglądów i innych wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz w niniejszej umowie.
Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 5 dni roboczych od daty
pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do tego odbioru. Przedstawiciel Zamawiającego
powinien posiadać pisemne pełnomocnictwo do dokonania czynności odbioru.
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2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych
stwierdzonych wad.
§ 10
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary pieniężne:
a)

za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
umownego ustalonego w § 7 netto,

b)

za odstąpienie przez Zmawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę
w wysokości 8 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 7,

c)

za każdy stwierdzony fakt naruszenia zasady określonej w § 4 i 5 kwotę 1000 zł.
§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
§ 12
Sprawy sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowa niniejsza sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 otrzymuje
Zamawiający.
§ 14
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

Wykonawca

Zamawiający

…………………………………..

……………………………..…
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 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:
− administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A, REGON 368302575, NIP 527-282-56-16
− kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email:
iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia na ”Przegląd i konserwacja telewizji przemysłowej jaz Dębe i biuro ZZ w Dębem”, nr postępowania WA.ROZ.2811.170.2021, prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego (art. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust.
1 lit b) RODO – po wyborze oferty najkorzystniejszej – w celu wykonania umowy zawartej w wyniku
rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
− odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych, dalej „ustawa 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 następnie przez czas wynikający z
przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
− 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.
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