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PROJEKT UMOWY OSP.271.4.2019 

zawarta w dniu  ..................................................... 2019 r., w Dobrzycy pomiędzy: 

…………………………………………………………….. 

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

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

a 

……………………………………………………………………. z siedzibą w: ………………………………………………………………….., 

wpisanym do ………………………………………. prowadzonego przez ………………………………………………., pod 

numerem ………………………………… o numerze NIP ……………………….., kapitale zakładowym ……………………….. zł, 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr………………, w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej zwanej „umową” na dostawę średniego pojazdu ratowniczo – 

gaśniczego dla OSP w Dobrzycy, realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej pn „Budowa skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu 

poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy w wóz strażacki, dron i kamerę” 

realizowanego na podstawie umowy nr RPZP.03.04.00-32-C034/18-00 ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.  Oś Priorytetowa: III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian 

klimatu, Działanie:3.4 Adaptacja do zmian klimatu - Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w 

specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych 

awarii. Konkurs nr RPZP.03.04.00-IZ.00-32-K03/18, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy zawarta 

została umowa o następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego marki 
…........................., zwanego dalej „pojazdem”. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność i nie jest obciążony 
prawami osób trzecich. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu pojazdy o parametrach technicznych i 
wyposażeniu określonym w załączniku nr 1, który stanowi integralną część umowy.  

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony pojazd, nie był użytkowany, a jego przebieg wynosi nie 
więcej niż 100 km. Wykonawca oświadcza, że pojazd jest kompletny z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć, w pełni sprawny i dostosowany do potrzeb Zamawiającego, a nadto spełnia 
założone przez Zamawiającego funkcje użytkowe. 

5. Wykonawca oświadcza, że oferowany pojazd wyprodukowany jest w ……………..roku. 
 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
§ 2 

 
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 umowy w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. 
2. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji umowy w przypadku niedostarczenia 

przedmiotu umowy w  terminie określonym w ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w całości w przypadku niedostarczenia 
Zamawiającemu przedmiotu umowy  przez Wykonawcę, w terminie, o którym mowa w ust 1 lub w 
przypadku niewykonania innych zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli niewykonanie przedmiotu 
zamówienia przez Wykonawcę w umownym terminie spowoduje utratę przez Zamawiającego 
środków przeznaczonych na sfinansowanie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia 
przez Zamawiającego od umowy z tej przyczyny, Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie ani 
wynagrodzenie za częściowe wykonanie przedmiotu umowy.  
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WYNAGRODZENIE UMOWNE 

§ 3 

 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą 
z dnia …....................r., w kwocie netto ………….. zł. wraz z należnym podatkiem VAT, brutto 

…....................... zł.  
2. Wykonawca wystawi fakturę, za pojazd, w terminie 2 dni, licząc od dnia wykonania dostawy, 

potwierdzonej protokołem odbioru stwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy bez wad. 
3. Zapłata wynagrodzenia za pojazd, zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę 

rachunek bankowy o numerze……………………………………………., znajdujący się na białej liście 
podatników VAT, w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
sporządzonej faktury VAT wraz z protokołem odbioru stwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy 
bez wad. 

4. Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, liczone od kwoty zaległej 
faktury za każdy dzień opóźnienia. 

5. Faktura VAT powinna być wystawiona na płatnika: OSP Dobrzyca, Dobrzyca 58, 76 – 038 Dobrzyca, 

NIP: 499 – 032 – 77 - 29 
 

ZASADY WSPÓŁPRACY I KONTAKTOWANIA SIĘ STRON 
§  4 

 
1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do 

informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym o zaistniałych 
w tym zakresie trudnościach i przeszkodach Wykonawca będzie informował Zamawiającego 
niezwłocznie na piśmie/drogą elektroniczną, a w nagłym przypadku – także ustnie lub drogą 
telefoniczną. Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie rozwiązywania sytuacji spornych w 
okresie wykonywania umowy. 

2. Osobą reprezentującą Zamawiającego: 
a. w kontaktach w zakresie realizacji umowy oraz upoważnioną  do  sprawowania  bezpośredniego  
nadzoru  nad  jej realizacją  jest; ………………………………………………………………….  tel. ……………………….e-
mail ……………………………………..@............... 
b. Osobą reprezentującą Wykonawcę  w kontaktach w zakresie  realizacji  umowy  jest; 
……………………………………………………  tel. ………………………………………….e-mail:………………………………………… 

3. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa  w  ust. 2. Zmiana osób, o których 

mowa w ust. 2, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy 

4. Zmiany osób, o których mowa w ust. 2, dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie drugiej 
Strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu służbowej 
poczty elektronicznej osoby mieniającej jedną z osób, o których mowa w ust.2. 

5. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych, które 
uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to zmiany adresu do 
doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków bankowych. Zmiana 
danych kontaktowych nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia 
drugiej Strony o ich dokonaniu.  

6. W przypadku zmian dotyczących numeru konta bankowego Zamawiający wymaga powiadomienia 
złożonego zamawiającemu w formie pisemnej, podpisanego przez osobę umocowaną do 
reprezentacji wykonawcy. Zmiana powyższych danych, w przypadku braku niezwłocznego 

powiadomienia o zmianie, nie może wywołać negatywnych skutków dla drugiej Strony, w 
szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana za  skutecznie 
doręczoną. 

ZASADY ODBIORU POJAZDU 

§ 5 

 

1. Przed przystąpieniem do dostawy pojazdu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu 
modyfikacji pojazdu, zwanym dalej „projektem”, poprzez zmodyfikowanie jednego pojazdu, wg 
następujących zasad: 
1.1.  projekt winien uwzględniać wymogi określone w załączniku nr 1 do umowy; 
1.2. Wykonawca opracowując „projekt” winien na bieżąco konsultować i uzgadniać rozwiązania 

techniczno-funkcjonalno-użytkowe z przedstawicielami Zamawiającego; 
1.3. w przypadku gotowości Wykonawcy do przedstawienia projektu do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego, Wykonawca powiadamia o tym fakcie Zamawiającego, w formie 
elektronicznej, na adres ospdobrzyca2019@gmail.com , wskazując termin przedstawienia 
projektu oraz upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy; 

mailto:ospdobrzyca2019@gmail.com
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1.4. Wykonawca zobowiązany jest okazać projekt, w dniu wskazanym w powiadomieniu, o 
którym mowa w pkt 1.3, w miejscu oględzin tj. miejscu wskazanym przez Wykonawcę, 
gdzie Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona oceny projektu.  

1.5. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do projektu w wyniku czynności, o których 
mowa w pkt 1.4, Zamawiający jest zobowiązany do przekazania ich Wykonawcy w formie 

pisemnej w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze; 
1.6. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag, o których mowa w pkt. 1.5 oraz 

ponownego przedstawienia projektu na zasadach określonych w pkt. 1.3 i 1.4. W przypadku 
kilkukrotnego przedstawiania przez Wykonawcę projektu, Wykonawca winien uzyskać od 
Zamawiającego ostateczne  zatwierdzenie projektu w terminie wskazanym w pkt. 1.7.  

1.7. Przedstawienie projektu wraz z uzyskaniem ostatecznego zatwierdzenia, o którym mowa w 
pkt. 4 nastąpi najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem realizacji dostawy pojazdu, tj. 
do dnia 11  czerwca 2020 r. 

2. Wykonawca dostarczy pojazd wykonany zgodnie z: 
2.1. ostatecznie zatwierdzonym projektem modyfikacji; 
2.2. specyfikacją techniczną określoną w załączniku nr 1 do umowy; 
2.3. zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami  

standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.  
3. Miejscem odbioru pojazdu jest miejsce wskazane przez wykonawcę 

………………………………………………………….  
4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o postępach w realizacji 

przedmiotu umowy w szczególności do powiadomienia o planowanej dostawie. Zamawiający 
zastrzega, że może nie dokonać odbioru pojazdu w przypadku niepowiadomienia przez Wykonawcę o 
planowanym terminie dostawy. 

5. Przygotowany do odbioru pojazd będzie miał wykonany, przez Wykonawcę, przegląd zerowy, co 
będzie odnotowane w książce gwarancyjnej  pojazdu przekazanego  Zamawiającemu. Koszt 
przeglądu zawarty jest w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

6. W trakcie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu, następujące dokumenty: 

6.1. książkę gwarancyjną i wykaz wyposażenia dodatkowego; 
6.2. instrukcję obsługi w języku polskim i kartę pojazdu; 
6.3. książkę przeglądów serwisowych i dokumentację techniczną; 
6.4. kopię świadectwa WE; 
6.5. dokument potwierdzający przeprowadzenie pierwszego badania technicznego pojazdu 

uprzywilejowanego, przed pierwszą rejestracją, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu 
drogowym; 

6.6. instrukcję instalacji zgodną z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy. 
Instrukcja musi zawierać (w postaci opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z 
proponowanymi miejscami instalacji urządzeń łączności, z trasami i sposobem prowadzenia 
przewodów antenowych i zasilających, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania; 

6.7. inne dokumenty określone w załączniku nr 1 do Umowy 

6.8. Wykonawca musi przekazać zamawiającemu dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu 
tj: 
- dowód własności pojazdu (np. faktura VAT); 
- potwierdzenie dokonania wszystkich opłat; 
- świadectwo zgodności WE (homologacja)  
- Kartę pojazdu; 
- Dowód osobisty/paszport,  wydruk z KRS ; 
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu; 
- potwierdzenie zapłaty akcyzy w przypadku pojazdu wyprodukowanego w Unii Europejskiej 

Wszystkie dokumenty, wymienione w pkt 1-5, zostaną umieszczone w foliowych koszulkach w 
segregatorze formatu A4 oraz oznaczone nr VIN pojazdu.  

7. Przedstawiciel Wykonawcy, zobowiązany jest do zademonstrowania poszczególnych funkcji, 
zapewnienia bezpośredniego dostępu do oznaczeń elementów, których zgodność z dokumentacją 
powinna być zweryfikowana. Weryfikacja następuje w formie szkolenia, o którym mowa w pkt. 5.4 
zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

8. Stwierdzenie przez przedstawicieli Zamawiającego, w dowolnym momencie odbioru, usterki, 
niezgodności z umową przedstawionego do odbioru pojazdu lub wymaganej dokumentacji skutkuje 
odstąpieniem od odbioru pojazdu. 

9. Odbiór pojazdu potwierdzony zostanie „protokołem zdawczo - odbiorczym” wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do umowy, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. Protokół ten sporządzony zostanie w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Wykonawca, a drugi Zamawiający.  

10. Zamawiający po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia dokonanym w drodze podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego dokonuje rejestracji samochodu w miejscu adekwatnym dla swojej 

http://mojafirma.infor.pl/moto/auto/podatki/
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siedziby. W tym czasie Wykonawca przechowuje samochód do czasu faktycznego odbioru fizycznego 
wozu przez Zamawiającego. 
 

KARY UMOWNE 

§ 6 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości: 
1.1. 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  w razie odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 
1.2. 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  w razie odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę; 
1.3. za opóźnienie w dostawie – w wysokości 0,05% wartości zamówienia brutto, za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od dnia wskazanego w §2 ust. 1, lecz nie więcej niż  10 % wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

2. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 1. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
§ 7 

 
1. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów 

eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych 
przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne, klocki hamulcowe, filtry. 

2. Pojazd jest objęty gwarancją, bez limitu przebiegu, na okres: 
2.1. na podwozie oraz zabudowę pojazdu  - nie krótszy niż ……. miesięcy; 
2.2. na wyposażenie (radiotelefon, latarki) – nie krótszy niż ………. miesięcy 

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego – zgodnie z ofertą Wykonawcy, której kopia 

stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

3. Warunki gwarancji, o których mowa w ust. 2 będą odnotowane w książce gwarancyjnej. 
4. W przypadku wymiany części lub podzespołu podlegającego gwarancji termin gwarancji biegnie dla 

nich na nowo.  
5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, przy odbiorze pojazdu, dokumentu, z 

treści którego wynikać będą terminy przeglądów w okresie trwania gwarancji wraz ze wskazaniem 

autoryzowanych stacji obsług. 
6. W książce gwarancyjnej pojazdu należy wprowadzić zapis, że zmiany adaptacyjne, dotyczące 

montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie 
mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. 

7. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 zobowiązuje się do udzielania 
konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe 
innego dodatkowego sprzętu służbowego. 

 

PODWYKONAWSTWO 
§8 

 
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy ……………../samodzielnie. 

2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca 

na żądanie Zamawiającego przedstawia dokumenty  potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 

tego podwykonawcy, w zakresie i formie określonej w SIWZ, jeśli na etapie prowadzonego 

postępowania były wymagane. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,  

Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zabudowy pojazdu podwykonawcy 

– warsztatowi wyspecjalizowanemu w danym obszarze usług, przy czym Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego będzie zobowiązany poinformować  Zamawiającego o podwykonawcy i miejscu 

zabudowy pojazdu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabudowę powierzoną podwykonawcy. 
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PRAWA AUTORSKIE 

§ 9 

 

Wykonawca oświadcza, że zastosowane w dostarczonym pojeździe rozwiązania materiałowo-techniczne 

nie będą naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W przypadku takich 

naruszeń wszelką odpowiedzialność ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.  

ZMIANY UMOWY 

§ 10 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzenia:  

1.1. dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania dostawy z przyczyn niezależnych od 

stron, w tym z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, pod 

warunkiem wykazania obiektywnych przyczyn przez stronę. Wydłużenie terminu możliwe 

jest wyłącznie o czas trwania zaistniałych obiektywnych przyczyn. Przyczyną zmiany 

terminu wykonania zamówienia nie może być zwłoka lub opóźnienie Wykonawcy w 

realizacji zamówienia, a także wydłużenie terminu nie może spowodować utraty środków 

finansowych przez Zamawiającego, 

1.2. dopuszczalna jest zmiana umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu 

okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności 

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w 

znacznych rozmiarach, pod warunkiem, ze wydłużenie terminu możliwe jest tylko o czas 

trwania siły wyższej i nie może spowodować utraty środków finansowych przez 

Zamawiającego, 

1.3. dopuszczalne jest stosowanie rabatów promocyjnych lub pakietów promocyjnych 

(dodatkowe ubezpieczenia, dodatkowe wyposażenie itp.), 

1.4. dopuszczalna jest zmiana technologii zabudowy lub parametrów technicznych 

wyposażenia pojazdu lub jego zabudowy, wyłącznie w sytuacji, gdy na etapie 

przygotowania modyfikacji pojazdu, ze względów technicznych, użytkowych lub 

funkcjonalnych zabudowa pojazdu lub jego wyposażenie nie zapewni właściwego 

funkcjonowania pojazdu, w szczególności powodować będzie zakłócenia lub awarie w 

pracy poszczególnych urządzeń lub w innych przypadkach o charakterze technicznym 

uniemożliwiających użytkowanie pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem. Warunkiem 

takich zmian jest zachowanie wynagrodzenia umownego lub jego nieznaczne obniżenie, 

przy jednoczesnej nieznacznej zmianie określonych parametrów technicznych zabudowy 

lub wyposażenia i ich elementów, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla uzyskania 

oczekiwanej funkcjonalności. Zmiana umowy w ww. zakresie wymaga uzasadnienia 

technicznego. 

1.5. dopuszczalna jest zmiana pierwotnie oferowanego wyposażenia w zakresie zmiany nazwy 

producenta/typu/modelu pierwotnie oferowanego urządzenia, pod warunkiem, że 

proponowane nowe urządzenie spełniało będzie minimalne wymagania opisu przedmiotu 

zamówienia wskazanego przez zamawiającego w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz nie podwyższy wartości umowy oraz spowodowane będzie 

obiektywnymi trudnościami Wykonawcy w uzyskaniu pierwotnie oferowanego wyposażenia 

w szczególności przestojami produkcyjnymi, wycofaniem z produkcji, wprowadzeniem 

nowego ulepszonego modelu. 

1.6. dopuszczalna jest zmiana roku produkcji podwozia pojazdu, w przypadku, gdy wykonawca 

rozpocznie produkcję w 2020 roku, a zmiana ta będzie korzystna dla zamawiającego oraz 

nie zmieni ceny przedmiotu zamówienia 
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1.7. dopuszczalna jest zmiana ceny w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, z tym że cena brutto może ulec zmianie tylko w 

stopniu wynikającym ze zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostaje bez zmian 

1.8. dopuszczalne są zmiany umowy wynikające ze zmiany powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów 

administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w 

celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 

2. Dopuszczalne są zmiany umowy określone w art. 144 ust.1, pkt  2 – 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 144 ust 1d ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, o 

którym mowa w art. 144 ust. 1a i 1b ustawy Pzp. 

3. Inne zmiany: 

3.1. zmiana płatnika należności wynikających z niniejszej umowy; 

3.2. dopuszczalne jest powierzenie części zamówienia podwykonawcy w przypadku, gdy oferta 

wykonawcy realizującego dostawy nie zawierała wskazania części, którą na etapie 

realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy. Powierzenie części 

zamówienia podwykonawcy możliwe jest w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że 

proponowana zmiana jest korzystna dla zamawiającego, lub konieczna jest dla 

prawidłowego lub terminowego wykonania dostawy 

4. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku nie 
przestrzegania przez Wykonawcę warunków umowy. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli 

zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
4.1. zmiana umowy została zawarta z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp; 
4.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 
4.3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i 
dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 
przepisów prawa Unii Europejskiej. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części umowy. 

5. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnego aneksu do umowy, sporządzonego  w 3 egz.  

6. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do 
dokonania tej zmiany. 

 

RODO 
§ 11 

 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informuję, że:  
1.1. administratorem danych osobowych jest OSP w Dobrzycy; 
1.2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w oparciu o ustawę 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego ………………. 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

1.3. (jeśli dotyczy) W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia Zamawiający może przetwarzać dane osobowe niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków 
pracownika; 

1.4. odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będą Zamawiający oraz osoby 
upoważnione przez Zamawiającego (Administratora), podmioty przetwarzające dane w imieniu 
Zamawiającego oraz podmioty w zakresie w jakim Administrator będzie do tego zobowiązany 
przepisami prawa, w tym Krajowa Izba Odwoławcza, organy kontrolujące. Ponadto odbiorcami 
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”, przy czym zasada 
jawności, o której mowa w art. 96 ust. 3 ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z 
wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku 
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których 
mowa w art. 8 ust. 3–5, stosuje się odpowiednio. 

1.5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej; 
1.6. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Okres 
przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych 
osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  

1.7. Wykonawca posiada: 
1.7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych, przy czym 

jeżeli wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu, 

1.7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy 
czym skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu, o którym 
mowa w art. 96 Pzp oraz jego załączników, 

1.7.3. 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, 
przy czym wystąpienie z powyższym żądaniem, nie ogranicza przetwarzania danych 
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu; 

Wnioski dot. realizacji niniejszych uprawnień należy składać pisemnie lub elektronicznie na 
adres wskazany w pkt I lit a. 

1.8. Z uwagi na regulacje ustawy Pzp oraz cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych 

Wykonawcy nie przysługuje:  
1.8.1. prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO; 
1.8.2. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO  prawo do usunięcia danych osobowych; 
1.8.3. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
1.8.4. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
1.9. Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego  dotyczących narusza przepisy RODO; 
1.10. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych 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;  

1.11. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

przedmiotem  profilowania. 
1.12. w przypadku udostępnienia Zamawiającemu przez Wykonawcę danych osobowych osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje 
Wykonawcę do poinformowania osób, których dane zostały udostępnione Zamawiającemu o 
fakcie i zakresie przekazanych danych, o danych kontaktowych Zamawiającego oraz zasadach 
przetwarzania danych wskazanych w niniejszym paragrafie, chyba, że ma zastosowanie co 
najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 
2. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił  obowiązki  wynikające z RODO, w szczególności 

obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 

osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał Wykonawca zobowiązany  
jest  do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu 
przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO o następującej 
treści: 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 
chyba , że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 
 

1. Strony uzgadniają, że w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
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lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości    o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego jeżeli 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

4. Ewentualne spory powstałe w toku realizacji umowy, Strony rozwiązywać będą w sposób polubowny. 
W razie braku porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd powszechny wg właściwości miejscowej 
Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

6. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
6.1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, 
6.2. Załącznik nr 2 – wzór protokołu odbioru pojazdu, 

6.3. Załącznik nr 3 – oferta wykonawcy. 
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Załącznik nr 2  do umowy  
PROTOKÓŁ ODBIORU POJAZDU 

 

Miejsce odbioru: …………,                                                               data odbioru     ……………………….. r 

 

Ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………………………… 

(nazwa adres, imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

 Ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………………………… 

(nazwa Zamawiającego  i adres) 

Osoby: 

1  

2 

 

Przedmiotem odbioru w ramach umowy nr ……………./2020 z dnia …………………….. r. jest: 

      Nazwa przedmiotu odbioru     Ilość Nr VIN Wartość Uwagi 

     

- 

Potwierdzenie kompletności dostawy: 

1. TAK * 
2. NIE * - zastrzeżenia (opisać )  ……………………………………………………………………………………………….. 
Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonane zgodnie z umową * 

 

Nie wykonane zgodnie z umową * - zastrzeżenia …………………………………………………………….  

 

3. Końcowy wynik odbioru: 
Pozytywny * 

 

Negatywny * - zastrzeżenia (opisać ) ……………………….…………………………………………………..    

 

Podpisy: 

Zamawiający:         Wykonawca: 



 

 
Działanie realizowane jest w ramach projektu „Budowa skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu poprzez 

doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy w wóz strażacki, dron i kamerę” - współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś 

Priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu. 

………………………………………………                               ………………………………………………….. 

* - niewłaściwe skreślić 


