
Projektowane postanowienia umowy.

Umowa nr....../WZK/Z/............./2021

zawarta w Płocku, w dniu ......................................... 2021 roku, pomiędzy:
Gminą -  Miasto Płock,  pl.  Stary Rynek 1,  09-400 Płock,  zwaną dalej  Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
a
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...........................................................................................................................,
zwanym/zwaną Wykonawcą,

o następującej treści

§ 1

1. W wyniku rozstrzygniętego postępowania w trybie podstawowym, o którym mowa w
art. 275 pkt 2)  ustawy  z dnia 11  września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych  (tj.:
Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się  do
dostawy  lekkiego  samochodu  specjalnego typu  BUS  (SLBus)  wraz  z
oznakowaniem i specjalistycznym wyposażeniem w sprzęt łączności, zgodnie z
ofertą Wykonawcy,  Opisem Przedmiotu  Zamówienia  oraz SWZ, stanowiącymi integralną
część umowy.
2.  Wykonawca  zapewnia  ubezpieczenie  samochodu będącego przedmiotem  niniejszej
umowy w pełnym zakresie, tzn. OC, AC, NNW wraz z pełnym zakresem pomocy drogowej
Assistance  na  okres  12  m-cy  od  daty  przekazania  pojazdów  Zamawiającemu  na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest zgodny z  Opisem Przedmiotu
Zamówienia.
4. Wykonawca oświadcza, że jest upoważniony do dostawy przedmiotu zamówienia do
miejsca zgodnie z § 2 ust. 6 umowy.

§ 2

1.  Termin  realizacji  przedmiotu  zamówienia: do  9  tygodni od  dnia  podpisania
umowy.
2. Samochód musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2021 r. - model aktualnie
wytwarzany  przez  producenta  –  o  parametrach  minimalnych  i  wyposażeniu  zgodnym
z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Samochód będzie posiadać homologację wystawioną
zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo
o  ruchu  drogowym (tj.:  Dz.U.  z  2021  r.  poz.  450  ze  zm)  niezbędną  do  rejestracji
samochodu.
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3.  Wyposażenie  i  parametry  techniczne  dostarczonego  modelu  samochodu  nie
wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia nie będą gorsze niż w standardowej wersji
tego modelu dostępnej w ofercie publicznej.
4.  Odbiór  pojazdu,  o  którym mowa  w  § 1  nastąpi  u  Zamawiającego  po  wykonaniu
dostawy na podstawie  protokołu  zdawczo-odbiorczego podpisanego przez  obie  Strony
umowy.
5. Z chwilą  podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,  o którym mowa w ust.  4,  na
Zamawiającego przechodzi własność dostarczonego samochodu.
6. Przedmiot zamówienia określony w § 1 Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko
do  siedziby  Zamawiającego,  przy  czym  dzień  dostawy  pojazdu  zostanie  uzgodniony
z Zamawiającym z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.
7. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dostarczonego samochodu  określonego w
§  1,  aż  do  momentu  protokolarnego przekazania  samochodu  do  siedziby
Zamawiającego.
9.  Ze  strony  Zamawiającego  protokół zostanie podpisany przez  wyznaczonego
pracownika/-ów Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
10.  W  przypadku  stwierdzenia  przy  odbiorze  przez  Zamawiającego  niezgodności
przedmiotu zamówienia z Opisem Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2
umowy,  a  także  wad  dostarczonego  pojazdu,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  jego
wymiany na zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia i wolny od wad zachowując termin
dostawy, o którym mowa w ust. 1. 
11. Nadzór nad realizacją umowy sprawują:
a) ze strony Zamawiającego: ……………………….. tel.: ………………..., e-mail:……………...
b) ze strony Wykonawcy: ........................… tel.: ………………..., e-mail:……………...

§ 3 

1. Wykonawca w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu:
1) Książkę gwarancyjną, z zastrzeżeniem postanowień § 7.
2) Instrukcję obsługi (w języku polskim),
3) Kartę pojazdu,
4) Wyciąg ze świadectwa homologacji,
5) Dokumentację techniczną (książki gwarancyjne) urządzeń montowanych dodatkowo,
6) Dwa komplety kluczy.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje także:

1) objęcie  samochodu  serwisem gwarancyjnym świadczonym przez  autoryzowaną
stację obsługi w okresie gwarancyjnym;

2) wykonanie przeglądu „zerowego” przed wydaniem samochodu Zamawiającemu;
3) zatankowanie zbiornika paliwem min 10 l;
4) ubezpieczenie w pełnym zakresie, tzn. OC, AC, NNW wraz z pełnym zakresem

pomocy drogowej Assistance na okres 12 m-cy.

 § 4

1. Za dostarczenie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy Strony
ustalają  wynagrodzenie  w  wysokości  ……………………………….  (…………………………………...
00/100) złotych brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie,  o  którym mowa  w ust.  1,  obejmuje  wszelkie  koszty  związane  z
realizacją  przedmiotu  zamówienia  poniesione  przez  Wykonawcę  oraz  koszty
transportu  samochodu  wraz  z  jego  ubezpieczeniem  na  czas  dostawy  do  siedziby
Zamawiającego oraz pakiet, o którym mowa w § 3 ust. 2.
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3. Faktury Wykonawca wystawia  na  Gminę-Miasto  Płock,  pl.  Stary  Rynek  1,  09-400
Płock, NIP 774-31-35-712 wraz z podaniem numeru umowy wg centralnego rejestru
umów, której faktura dotyczy oraz numeru rachunku bankowego.

4. Podstawą wystawienia faktury VAT za realizację przedmiotu umowy będzie podpisany
przez  upoważnionych  przedstawicieli  Stron  protokół  zdawczo-odbiorczy,  o  którym
mowa w § 2 ust. 4.

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania faktury. 
6. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje
się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 4.

2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach,  które  będą  wystawione  w  jego  imieniu,  jest  rachunkiem,  dla  którego
zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U.
2019  r.  poz.  2357  ze  zm.)  prowadzony  jest  rachunek  VAT  oraz  że  rachunek  ten
znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. 2020 r.  poz. 106 ze zm.) tzw.
białej liście podatników VAT.

3. Jeżeli  Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze
nie  spełnia  wymogów  określonych  w  ust.  2  niniejszego  paragrafu,  Zamawiający
wstrzyma  się  z  dokonaniem  zapłaty  za  realizację  Przedmiotu  Umowy  do  czasu
wskazania  innego  rachunku  przez  Wykonawcę,  który  będzie  spełniał  warunki
określone w ust.  2.  W takim przypadku Wykonawca zrzeka się  prawa do żądania
odsetek  za  opóźnienie  płatności  za  okres  od pierwszego  dnia  po  upływie  terminu
płatności wskazanego w § 4  do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o
numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz
ust. 3 okażą się niezgodne z prawdą.

5. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z
tego  tytułu  na  Zamawiającego  przez  organy  administracji  skarbowej  oraz
zrekompensować  szkodę,  jaka  powstała  u  Zamawiającego,  wynikającą  w
szczególności,  ale  nie  wyłącznie,  z  zakwestionowanych  przez  organy  administracji
skarbowej  prawidłowości  odliczeń  podatku  VAT  na  podstawie  wystawionych  przez
Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(zapis  dot.  mechanizmu podzielonej płatności  będzie  miał  zastosowanie w zależności  od oświadczenia
złożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy).

7.

§ 6 a*
I wersja
1. Wykonawca  oświadcza,  że  wystawi  ustrukturyzowaną  fakturę/faktury,  o  których

mowa  w  Ustawie  z  dnia  9  listopada  2018  r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w
zamówieniach  publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz
partnerstwie  publiczno-prywatnym  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  2191).  Faktury
ustrukturyzowane  należy  przesyłać  na  Platformę  Elektronicznego  Fakturowania  na
adres skrzynki PEPPOL NIP: 7743135712.

2. Zamawiający  informuje,  że  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3
Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego
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fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia
wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego
rozliczenia umowy.

3. Jeżeli  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  umowy  podejmie  decyzję  o  zmianie  formy
rozliczenia na fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie
Zamawiającego  na adres  e-mail …....................  najpóźniej  ostatniego  dnia  przed
wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2
pkt.  5d)  ustawy  z  dnia  9  listopada  2018r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w
zamówieniach  publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191 ze zm.).

lub

II wersja
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.
2. Zamawiający  informuje,  że  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3
Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia
wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego
rozliczenia umowy.

3. Jeżeli  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  umowy  podejmie  decyzję  o  zmianie  formy
rozliczenia na fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym
fakcie  Zamawiającego  na  adres  e-mail:  bok@plock.eu  najpóźniej  ostatniego  dnia
przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2
pkt.  5d)  ustawy  z  dnia  9  listopada  2018r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w
zamówieniach  publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191 ze zm.).

*(I lub II wersja będzie miała zastosowanie w zależności od oświadczenia złożonego przez Wykonawcę przed 
podpisaniem umowy).

§ 7

1. Wykonawca  udziela  gwarancji  jakości  (w  rozumieniu  art.  577  K.c.)  na  przedmiot
zamówienia, biegnącej od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na zakres i
czas niżej określony:
1) Gwarancja mechaniczna - …...............lata
2) Gwarancja na powłokę lakierniczą  – …...….. lata,
3) Gwarancja na zabudowę/wyposażenie – ……….... lata,
4) Gwarancja na perforację nadwozia –………... lata.

2. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady
dostarczonego  samochodu;  okres  rękojmi  ustawowej  przedłuża  się  na  czas  równy
okresowi najdłużej udzielonej gwarancji.

§ 8

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem Zamawiającego  za  wszelkie  wady  fizyczne
lub prawne  samochodu,  w  tym  również  za  ewentualne  roszczenia  osób  trzecich
wynikające z naruszenia praw własności  intelektualnej  lub przemysłowej,  w tym praw
autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji  na
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wzory użytkowe i  przemysłowe, pozostające w związku z ich wprowadzeniem do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za  zwłokę  w  wykonaniu  umowy  w  wysokości  0,5  %  wynagrodzenia  brutto

określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień roboczy zwłoki.
2) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5 %

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień roboczy
zwłoki w usunięciu wad liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na
usunięcie wad do dnia odbioru;

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1 umowy.

2. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  bez  wyznaczania
dodatkowego terminu, w szczególności w przypadku, gdy zwłoka w wykonaniu umowy
będzie trwać powyżej 5 dni roboczych.

3. Zamawiającemu przysługuje  prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  w
wysokości  przewyższającej  wysokość  zastrzeżonej  kary  umownej,  na  zasadach
ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.

5. Za dni robocze w rozumieniu niniejszej umowy strony uznają dni od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6.  Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto.

§ 10 

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą
obu stron, wyrażone na piśmie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez strony
pod rygorem nieważności.
2.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  Umowy  w  przypadkach  określonych
w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1
pkt 1) ustawy Pzp możliwość zmiany postanowień Umowy określając następujący rodzaj i
zakres oraz warunki zmiany postanowień Umowy w przypadku:
a) Wynagrodzenia:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie należne
Wykonawcy  zostanie  odpowiednio  zmienione  w  stosunku  wynikającym ze  zmienionej
stawki podatku od towarów i usług (VAT),
2) w związku z zaistnieniem okoliczności nadzwyczajnych, np. działań wojennych, aktów
terroryzmu,  rewolucji,  przewrotu  wojskowego  lub  cywilnego,  wojny  domowej,  skażeń
radioaktywnych,  istnieniem/zaistnieniem  epidemii/pandemii,  klęski  żywiołowej,  jak
huragany,  powodzie,  trzęsienie  ziemi,  bunty,  niepokoje,  strajki,  okupacje  budowy
spowodowane przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców,
b) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:
1)  w  przypadku  niemożności  wykonywania  przedmiotu  Umowy  w  razie  zaistnienia
okoliczności  nadzwyczajnych,  np.  działań  wojennych,  aktów  terroryzmu,  rewolucji,
przewrotu  wojskowego  lub  cywilnego,  wojny  domowej,  skażeń  radioaktywnych,
z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę i jego
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podwykonawców  termin  wykonania  przedmiotu  Umowy  przedłużony  zostanie  o  czas
trwania okoliczności nadzwyczajnych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy i
- jeśli dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej wykonanie
przedmiotu Umowy, powstałej w związku z okolicznościami nadzwyczajnymi, o których
mowa powyżej,
2)  w  przypadku  niemożności  wykonywania  przedmiotu  Umowy  w  związku  z
zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii,  klęski  żywiołowej, jak huragany,  powodzie,
trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby
inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców - termin wykonania przedmiotu
Umowy  przedłużony  zostanie  o  czas  trwania  okoliczności  uniemożliwiających
wykonywanie przedmiotu Umowy, o których mowa powyżej i  - jeśli  dotyczy – o czas
niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w
związku z okolicznościami, o których mowa powyżej.

§ 11 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących
Wykonawcy w  następujących okolicznościach:
1)  w  przypadku  upadłości,  likwidacji  lub  zmiany  Wykonawcy  (za  wyjątkiem  zbycia
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz sukcesji generalnej)
2) zaistnienia okoliczności z § 9 ust. 2 umowy
3) wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z OPZ.
Ponadto :
4) Zamawiający  może  odstąpić od Umowy,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z
okoliczności  wskazanych  w  art.  456  ust.1  pkt  2  Prawo  zamówień  publicznych   i  na
warunkach  w  nim określonych,  z  uwzględnieniem postanowień  niniejszej  Umowy.  W
takim  przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania  dotychczasowej  części  Umowy  i  nie  jest  uprawniony  do  żądania
odszkodowania
5)  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  Umowyw  terminie  30  dni  od
powzięcia  wiadomości  o  zaistnieniu  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że
wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili  zawarcia  Umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  Umowy może  zagrozić    istotnemu
interesowi   bezpieczeństwa   państwa   lub   bezpieczeństwu publicznemu  –  w takim
przypadku Wykonawca może żądać  wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania  dotychczasowej  części  Umowy  i  nie  jest  uprawniony  do  żądania
odszkodowania.
2.W przypadku minimum 3-krotnego ukarania Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
3.  Oświadczenie  woli  o  odstąpieniu  od umowy sporządza się  w omie  pisemnej,  pod
rygorem nieważności, w terminie 7 dni od daty ustalenia w/w okoliczności.

§ 12

1. Wykonawca zobowiązuje  się  do  bezwzględnego  zachowania  w poufności  wszelkich
informacji uzyskanych w związku z wykonywaną umową dotyczących Zamawiającego
i jego Klientów.
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2. Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  Polityką  Zintegrowanego  Systemu
Zarządzania  Urzędu  Miasta  Płocka  oraz  innymi  właściwymi  dla  danej  usługi
regulacjami systemu, dostępnymi na stronie  www.zsz.plock.eu oraz zobowiązuje się
do ich przestrzegania w trakcie realizacji umowy, regulacje nieujawnione publicznie
z uwagi na wymagania bezpieczeństwa informacji zostaną przedstawione Wykonawcy
po zawarciu niniejszej umowy, zaś Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie –
wprost lub odpowiednio.

§ 12a
RODO*

Wersja I
Gmina  Miasto  Płock,  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”, informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto – Płock, pl. Stary
Rynek 1, 09-400Płock.

2.  Kontakt  z  inspektorem  ochrony  danych  osobowych  Gminy  -  Miasto  Płock   -
iod@plock.eu.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w
celu  związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Zakup
lekkiego samochodu  specjalnego typu BUS (SLBus) wraz z  oznakowaniem i
specjalistycznym wyposażeniem w sprzęt łączności.

4.  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 (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129), dalej „ustawa Pzp”;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15.

6.  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.

7. W   odniesieniu   do   Pani/Pana   danych   osobowych   decyzje   nie   będą
podejmowane   w   sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8.Posiada Pani/Pan:
1)  na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana
dotyczących;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
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 ***;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) 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.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
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Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
**  Wyjaśnienie:skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie:  prawo  do ograniczenia  przetwarzania  nie  ma zastosowania  w odniesieniu  do
przechowywania,w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego

lub

Wersja II
I. Informujemy, że:
1.  Administratorami   danych   osobowych,  w   rozumieniu   art.    4   pkt.    7
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  (dalej  „RODO”),   przetwarzanych  w  związku  z  podpisaniem  i  realizacją
niniejszej umowy są:

1) Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
2) (drugi podmiot) z siedzibą: w ..............., przy ul. .........., 00-000 ...............Każda ze
stron jest odrębnym administratorem danych.

2.  Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Płock – iod@płock.eu;
2) dla  (drugi podmiot) -  ....................…
3. Dane osobowe przetwarzane będą celach związanych z zawarciem i realizacją umowy,
jej  obsługą,  jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na
Stronach niniejszej umowy.

4.  Odbiorcami  danych  osobowych  będą  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz
stron.

5.  Dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  .....  lat  licząc  od  końca  roku
zakończenia umowy.

6.  Każdy ma prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania ) swoich danych;
3)  ograniczenia  przetwarzania  w  przypadku  kwestionowania  prawidłowości  danych
osobowych;

4) usunięcia danych po ustaniu celu, dla realizacji którego były przetwarzane.
7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i realizacji
umowy.

II. Każda ze stron umowy zapozna z treścią powyższej klauzuli osoby, które w imieniu
strony będą realizowały niniejszą umowę.

*(I lub II wersja będzie miała zastosowanie w zależności od formy prawnej Wykonawcy).
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§ 13

1. Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  przedmiotu  zamówienia  Strony
rozstrzygać będą polubownie, a w razie braku możliwości porozumienia rozstrzygać
będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Niniejsza umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w
tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:
- załącznik nr 1 – protokół odbioru dostawy.

KONTRASYGNUJĘ ze środków:

  ....................               .....................
      Data                             Skarbnik

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Sporządziła: Alina Głuszek-Obszyńska (WZP)
Sprawdził pod względem merytorycznym:
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