Załącznik nr 3 wzór umowy

UMOWA …../2021
zawarta w dniu …..2021 roku w Rząśni w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy
Gminą Rząśnia ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia NIP 508-00-14-460 reprezentowaną przez:
Tomasza Stolarczyka – Wójta Gminy Rząśnia
przy kontrasygnacie Renaty Buczkowskiej – Skarbnika Gminy
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Dostawcą” została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zakres umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaż wyposażenia IT oraz
multimedialnego dla nowego budynku pasywnego użyteczności publicznej w Rząśni. Zakres
dostawy i montażu wyposażenia obejmuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

szafa RACK 42U– 2 szt.
Serwery (wersja I) – 2 szt.
Serwery (wersja II) – 2 szt
Serwery NAS – 2 szt.
Zasilacze awaryjne do szaf rack (UPS) – 2 szt.
Firewall sprzętowy (UTM) – 2 szt.
Przełącznik sieciowy – 4 szt.
Telefonia VOIP – 1 komplet
Stworzenie i konfiguracja domeny lokalnej. Konfiguracja środowiska loklanego – 1
komplet
Oprogramowanie backupu – 1 szt.
Monitory telewizyjne (TV) – 3 szt.
Stacje robocze typu All-In-One – 30 szt.
Inne akcesoria, usługi – 1 komplet

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne oraz ilości sprzętu
określa oferta Dostawcy załącznik nr 1 do umowy.
3.Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy oraz wolny od wad
prawnych i fizycznych.
4.Dostawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie opakowania Wyposażeniu w celu
ochrony przed uszkodzeniami lub pogorszeniem ich jakości w trakcie transportu,
przeładunku, przesyłki i rozładunku.
5.Dostawca zobowiązany jest dostarczyć i rozładować Przedmiot Umowy w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Dostawca zapewni osoby potrzebne do rozładunku
§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1.Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od 01.04.2021 r do 30.06.2021 roku
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2.Zmiana tego terminu może nastąpić jedynie w przypadkach nie zawinionych przez
Dostawcę
§3
Wynagrodzenie
1. Dostawca otrzyma za dostawę przedmiotu umowy zapłatę zgodną ze złożoną ofertą w
kwocie: ………………………………. zł brutto: (słownie: ……………………………. )
obejmującą cenę netto …………………….. zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt złotych) oraz podatek VAT 23%, w kwocie ………………. zł
(słownie: …….)
2. Cena umowna obejmuje wszystkie koszty i opłaty jakie Dostawca poniesie w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy.
3. Dostawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowaną dostawę na podstawie bezusterkowego
protokołu odbioru oraz wystawionej faktury VAT.
4. Strony dopuszczają możliwość częściowego fakturowania nie więcej niż 3 faktury
5. Należność Dostawcy zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia
prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca musi być właścicielem konta wskazanego
we fakturze.
6. Dostawca
ma możliwość przesłania zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 r., poz. 2191).
Faktury należy przesyłać za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) centralną platformę do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
i innych dokumentów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami zamówień publicznych.
Platforma
Elektronicznego
Fakturowania
dostępna
jest
pod
adresem
https://efaktura.gov.pl/
7. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego .
8. Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub
usług z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług będzie, zapłacone z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o
podatku od towarów i usług.
9. Dostawca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z umowy na osoby
trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§4
Przedstawiciele stron
1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają
następujące osoby:
- Zamawiający: Artur Ruka tel. 446317122 wew.231, e-mail:artur.ruka@rzasnia.pl
- Dostawca: …………….., e-mail:…..
2.Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonywaniu
niniejszej umowy.
§5
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Obowiązki Dostawcy
1) Dostawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami
niniejszej umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z należytą
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi,
standardami, oraz postanowieniami umowy;
2) Dostawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne
działania lub zaniechanie.
3) Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu certyfikaty, atesty lub deklarację
zgodności na dostarczone i zamontowane elementy składające się na przedmiot umowy.
4) Dostawca odpowiada w stosunku do Zamawiającego za szkodę wyrządzoną
Zamawiającemu na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu
Umowy. Przyjmuje się, iż osobami, za które Dostawca ponosi odpowiedzialność, są w
szczególności wszystkie podmioty lub osoby uczestniczące w procesie dostarczenia
Przedmiotu Umowy, nawet, jeżeli ich udział w tych procesach jest znikomy.
5) Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i jakościowe dostarczanego
Wyposażenia.
6) Dostawca oświadcza, iż Przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad
fizycznych i prawnych
7) Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia wyprodukowany zgodnie z wymogami
obowiązujących przepisów UE, w szczególności (tam, gdzie to wymagane) dyrektywy
2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tzw. RoHS 2, w odniesieniu do którego wydane
zostały deklaracje zgodności UE oraz który zgodnie z wymogami oznakowany został
oznaczeniem CE.
8) Zamawiający wymaga, aby poszczególne elementy dla danego asortymentu dostawy były
zgodne ze sobą kolorystycznie.
9) Dostawca do każdego oprogramowania, które występuje w opcji bez nośnika dostarczy
jeden nośnik.
10) Dostawca obowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej z sumą ubezpieczenia min 200 tys zł . kserokopia polisy
stanowi załącznik do niniejszej umowy
§6
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Wskazanie miejsc dostawy i montażu dla konkretnych urządzeń
2) Odebranie dostarczonego przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni
roboczych od daty powiadomienia o gotowości przekazania przedmiotu umowy.
3) Zapłata umówionego wynagrodzenia
§7
Podwykonawstwo
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1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Dostawcę kluczowych części zamówienia.
2. Podwykonawstwo winno być przedmiotem umów zawieranych przez Dostawcę
z
Podwykonawcami. Podzlecenie jest ważne wyłącznie, jeśli jest pisemnym
porozumieniem, w którym Dostawca powierza wykonanie części swojej umowy stronie
trzeciej.
3. Do zawarcia przez Dostawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana, pod rygorem
nieważności, zgoda Zamawiającego.
4. Udzielenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub na dokonanie jej pozostaje do
uznania Zamawiającego, przy czym Zamawiający winien wyrazić zgodę lub zgłosić
zastrzeżenia bądź sprzeciw w terminie 10 dni od przedstawienia przez Dostawcę
odpowiednio sporządzonego wniosku. Wniosek o udzielenie przedmiotowej zgody winien
zawierać oprócz wymaganych przepisami prawa dokumentów, co najmniej dane
identyfikujące podwykonawcę (nazwa lub firma, siedziba, adres, numer rejestrowy,
REGON, NIP), nie starszy niż 3 miesiące odpis z rejestru, w którym podwykonawca jest
zarejestrowany oraz projekt umowy zawierający wszystkie istotne postanowienia zgodnie
z zapisami SIWZ, w szczególności zaś postanowienia dotyczące wysokości
wynagrodzenia i zakresu powierzanych podwykonawcy dostaw. W przypadku zamiaru
powierzenia wykonania części dostaw dalszemu podwykonawcy, wniosek Wykonawcy
zawierać będzie pisemne oświadczenie Dostawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie przez
podwykonawcę umowy z takim dalszym podwykonawcą. Przed wyrażeniem zgody
Zamawiający może żądać dodatkowych informacji na temat podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy oraz odpowiedniej zmiany w umowach.
5.
Zamawiający może w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy
w
szczególności odmówić wyrażenia zgody na zawarcie umowy lub zgody na zmianę umowy
z podwykonawcą lub zgłosić sprzeciw co do jej zawarcia jeżeli w umowie Dostawcy
z podwykonawcą nie znajdą się następujące zapisy:
a) umowa musi zostać przedłożona Zamawiającemu w formie pisemnej i być podpisana
przez osoby uprawnione do reprezentacji każdej ze stron zgodnie z dokumentami
rejestrowymi
b) umowa musi określać bardzo dokładnie zakres dostaw będących przedmiotem
podwykonawstwa oraz termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo dostaw
c) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia
doręczenia Dostawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części
dostawy .
d)) określać sposób płatności za wykonane dostawy w ramach podwykonawstwa lub
dalszego podwykonawstwa w formie bezgotówkowej tzn. w formie przelewu
bezgotówkowego
e) określać sankcję za nieterminowa realizację przez podwykonawcę przedmiotu umowy
o podwykonawstwo
f) określać katalog możliwych zmian umowy
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g)zobowiązanie podwykonawcy do dostarczania Zamawiającemu i Dostawcy oświadczeń, z
których będzie wynikać, że zostały uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe przez
Dostawcę względem podwykonawcy
§8
Odbiór
1. Odbiór przedmiotu umowy będzie potwierdzony bezusterkowym protokółem zdawczoodbiorczym sporządzonym i podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.
2. Dostawca zgłosi Zamawiającemu przedmiot umowy do odbioru z wyprzedzeniem
minimum 5 dni roboczych, przedkładając:
a) Zestawienie zamontowanego wyposażenie
b) Atesty i certyfikaty na dostarczone elementy przedmiotu umowy,
c) Karty gwarancyjne
d) Instrukcje obsługi w języku polskim itp
3. Pozytywna weryfikacja dokumentów o których mowa w ust 2 warunkuje przystąpienie
Zamawiającego do odbioru. W przypadku kiedy złożone dokumenty o których mowa w
ust 2 nie będą potwierdzały spełnienia przez dostarczone wyposażenie wymagań
technicznych lub funkcjonalnych określonych w opisie przedmiotu umowy zamawiający
nie przystąpi do odbioru.
4. W przypadku jeśli Zamawiający stwierdzi, że dany element zgłoszony do odbioru nie
spełnia wymagań określonych w umowie Dostawca jest zobowiązany do wymiany danego
elementu/urządzenia na spełniające parametry wymagane w niniejszej umowie.
5. Data podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego będzie traktowana jako
data realizacji dostawy.
6. Dostawca dostarczy na koszt własny
wskazanym przez Zamawiającego

i zamontuje przedmiot umowy w miejscu

7. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie
korzyści i obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej
utraty lub uszkodzenia.
§9
Gwarancja i rękojmia
1. Dostawca udziela Zamawiającemu ……. miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania
bezusterkowego protokółu zdawczo-odbiorczego.
2. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują
uprawnienia z tytułu rękojmi.
3. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po
upływie ……………. miesięcy od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu
umowy.
4. W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi i gwarancji wad w przedmiocie umowy
Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, a ten zobowiązuje się w
terminie zgodnym ze złożoną ofertą a wynoszącym …. dni do ich bezpłatnego usunięcia.
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5. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad technicznych koszty napraw pokryje Dostawca.
6. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za
szkody wyrządzone wskutek dostarczenia i zamontowania wadliwego przedmiotu
umowy.
7. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. Usterki będą zgłaszane na adres
email ………………………. i będą usuwane w terminie do …… dni od ich zgłoszenia.
8. W przypadku braku usunięcia usterki w terminie o którym mowa w pkt 4 Zamawiający
zleci usunięcie usterki osobie trzeciej a kosztami obciąży Dostawcę - bez odrębnego
upoważnienia sądu w tym zakresie.
9. Dostawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów
gwarancyjnych jeśli takie będą wymagane przez producenta do zachowania warunków
gwarancji
10. Dostawca zobowiązuje się zgodnie z ofertą do wymiany sprzętu na nowy po liczbie
napraw wynoszącej …..
11. Naprawy odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego.
12. W przypadku konieczności dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego Dostawca
zobowiązuje się do odbioru sprzętu podlegającego naprawie gwarancyjnej i jego zwrotu
do Zamawiającego na własny koszt.
13. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania napraw poza miejscem wskazanym w
ust. 11 Dostawca zapewni:
a) odbiór na własny koszt wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni
robocze od chwili poinformowania Dostawcy o awarii,
b) dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni
robocze od dnia powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu naprawy, 1 Zgodnie z
ofertą Dostawcy
c) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w pkt. 7,
Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia sprzętu
zastępczego o parametrach równoważnych (nie gorszych) ze sprzętem, który uległ awarii
na czas usunięcia awarii.
14. Dostawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie awarii, wad
lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie. W tym celu w terminie 3 dni roboczych od
dnia końcowego odbioru dostawy przekaże pisemnie Zamawiającemu niezbędne dane
kontaktowe.
15. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie wygasają mimo upływu terminu
określonego w ust. 1, jeżeli zawiadomił Dostawcę o wadzie przed jego upływem.
16.Do wszelkiej korespondencji w ramach czynności gwarancyjnych wymagana jest forma
pisemna (poczta, fax, poczta elektroniczna). W przypadku dokonywania ustaleń
telefonicznych wymagane jest ich potwierdzenie w formie pisemnej.
17. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.
§ 10
Kary umowne
1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy będą
mogły naliczyć następujące kary umowne:
1)Za niezrealizowanie w terminie określonym w § 2 przedmiotu umowy Dostawca
zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości umowy brutto, o której mowa w § 3
ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
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2) za opóźnienie w czasie naprawy sprzętu w wysokości ……. Za każdy dzień po
upływie terminu wskazanego w ofercie na usunięcie wad i usterek i określonego w § 9 ust
4 niniejszej umowy
3) za brak wymianu sprzętu na nowy po … naprawach w pełnej wysokości wartości
danego elementu w ofercie przetargowej Dostawy
2)W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strona odstępująca
od umowy z własnej winy zobowiązana będzie zapłacić karę umowną w wysokości 10%
wartości brutto umowy, określonej w § 3 ust. 1, chyba że wykaże, że odstąpienie od
umowy nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności. Nie dotyczy to
sytuacji określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Dostawca będzie mógł naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki
w zapłacie faktury.
3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia
przysługującego Dostawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
5. Łączna wysokość kar nałożonych na Dostawcę nie może przekroczyć 60% wartości
wynagrodzenia umownego.
§ 11
Odstąpienie od umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń
Dostawcy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy;
2) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne,
3) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy,
4) zostanie wydany nakaz najęcia majątku Dostawcy.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Dostawcy oświadczenia o odstąpieniu
od umowy.
§ 12
Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy mogą dotyczyć między innymi:
a) terminu realizacji umowy mogą wystąpić tylko w przypadkach:
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 zmiany terminu wykonywania prac budowlanych w budynku objętym zakresem
dostawy i montażu wyposażenia. Zmiana okresu realizacji niniejszej umowy
nastąpi wyłącznie o termin wynikający ze zmiany terminu realizacji umowy z
wykonawcą robót budowlanych
 możliwości wcześniejszego udostępnienia przez Zamawiającego

montażu

wyposażenia
 w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia lub
niezależnych od stron (w szczególności wystąpienia zjawisk związanych z
działaniem siły wyższej, np. klęski żywiołowej, ogłoszenia stanu wyjątkowego), a
także wynikających z nich konsekwencji mających wpływ na realizację
zamówienia (np. opóźnienia dostaw związanych z wystąpieniem siły wyższej, w
szczególności pandemii COVID-19),
b) zmiany parametrów technicznych poszczególnych elementów wyposażenia jeżeli z
uwagi na postęp techniczny przyczynią się do osiągnięcia lepszych parametrów niż te
wskazane dla danego elementu w ofercie
c) W przypadku, gdy elementy dostawy przedstawione w ofercie, w momencie dostawy:
 nie będą dostępne na rynku lub
 będą wycofane ze sprzedaży przez producenta, lub
 będą zastąpione przez nowszy model lub wersję aplikacji wprowadzone na
rynek przez producenta (bez konieczności wycofania starszego modelu czy
wersji z rynku) przewiduje się dopuszczenie nowszego lub lepszego modelu
lub wersji oprogramowania, pod warunkiem, że parametry techniczne będą
spełniały wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a cena nie ulegnie zmianie.
d) Zmian ilości danego elementu wyposażenia wskazanego w szczegółowym opisie
przedmiotu umowy poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości danego wyposażenia.
Ostateczne wynagrodzenie wykonawcy będzie wynikało z ilości dostarczonego
wyposażenia i ceny jednostkowej określonej w ofercie.
e) zmian dotyczących wynagrodzenia umownego w sytuacji rezygnacji przez
Zamawiającego z części dostaw. Wynagrodzenie zostanie zmniejszone o wysokość
wynikającą z ceny jednostkowej za dany element wyposażenia określony w ofercie
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Dostawcy
f)

zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku
VAT na dostawy objęte przedmiotem zamówienia. W takim przypadku zmiana
wynagrodzenia zostanie dokonana poprzez zmianę

wartości wynagrodzenia

umownego o różnicę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT w stosunku do tej
określonej w ofercie.
g) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na
zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy;
h) Wszelkich okoliczności jeśli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) konieczność zmiany umowy

spowodowana jest okolicznościami, których

zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie lub umowie ramowej;
3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
wykonawca

w

wyniku

połączenia,

podziału,

przekształcenia,

upadłości,

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa,
o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy,
f) Dopuszcza się wprowadzenie za zgodą stron wszelkich nie istotnych zmian umowy
określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych
g) Można dokonać zmiany umowy jeżeli „łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

§ 13
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, a do spraw procesowych
przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Spory między stronami mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
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3. Integralną częścią umowy jest oferta Dostawcy obejmująca wszystkie składające się na
nią dokumenty złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Umowę sporządzono w dwóch
egzemplarzu dla każdej ze stron.

jednobrzmiących

egzemplarzach, po jednym

§ 14
Ochrona danych osobowych
1.Zleceniobiorca oświadcza, iż jest świadomy unijnej reformy ochrony danych osobowych.
Tym samym, Zleceniobiorca oświadcza również, że przetwarzanie powierzonych mu danych
osobowych, będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów 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 (zwanym dalej RODO).
2.Strony postanawiają, że zawarcie niniejszej Umowy stanowi udokumentowane polecenie
Zamawiającego, o którym mowa w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.
3.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 Pana danych osobowych jest /Gmina Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98332 Rząśnia tel 446317122 adres e-mail: gmina@rzasnia.pl/;
 W sprawie danych osobowych może Pan kontaktować się z nami pod adresem:
iod@rzasnia.pl,
 Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z realizacją niniejszej umowy ;
 Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla
zawarcia i realizacji celów umowy.
 Administrator danych nie zamierza przetwarzać podanych danych osobowych w celu
innym niż wskazano powyżej.
 odbiorcami Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji
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publicznej.
 w odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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 Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
 nie przysługuje 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 Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zamawiający

Dostawca
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