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wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

 

 

UMOWA 
zawarta w dniu ……………………………………….. w Nakle nad Notecią pomiędzy 

 

Gminą Nakło nad Notecią 

ul. Ks. P. Skargi 7 

89-100 Nakło nad Notecią 

NIP 558 176 86 32 

reprezentowaną przez 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią 

ul. Ks. P. Skargi 7 

89-100 Nakło nad Notecią, 

NIP 558 16 81 693 

w imieniu którego działa: 

Ewa Tadrowska – dyrektor MGOPS 

zwanym w dalszej treści umowy Zleceniodawcą, 

a 

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

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

….............................................................................. 
 reprezentowanym przez : …............................................................................................ 

 

zwanym w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą. 

 

W wyniku rozstrzygniętej procedury przetargowej w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) o następującej treści: 

  

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu osobowego 9-cio 

miejscowego, zgodnego ze specyfikacją warunków zamówienia oraz ze złożoną ofertą 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Miejsko 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, ul. P. Skargi 2, 89-100 

Nakło nad Notecią w związku z realizacją przedsięwzięcia, p.n. Zakup pojazdu wraz z 

wyposażeniem w celu dostosowania go do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w 

zakresie mobilności (w tym zakup i montaż windy) wraz z: 

a) wypełnioną książką gwarancyjną, 

b) instrukcją obsługi w języku polskim, 

c) ważnym świadectwem homologacji umożliwiającym rejestrację. 

2. Przedmiot zamówienia jest finansowany w ramach ogłoszonego przez Państwowy 
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Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkursu grantowego służącego realizacji 

projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności 

architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Osi Priorytetowej II 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój 

usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014‐2020. 

 

 

Termin realizacji zamówienia 

 

§ 2 

 

Termin realizacji zamówienia: 12 tygodni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia …. 

 

 

 

§ 3 

 

1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu 

odbioru w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, 

ul. P. Skargi 2, 89-100 Nakło nad Notecią 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia, zwrotu i wymiany wadliwego pojazdu i 

pokrycia kosztów transportu z tym związanych. 

3. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 14 dni licząc od daty 

zgłoszenia. 

 

 

 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy 

 

 

§ 4 

 

1. Za odebrany przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie zgodnie z 

przedłożoną ofertą w kwocie: 

………….........….. zł (brutto)  , (słownie: …….........................…… …………złotych   

/100  w tym podatek VAT). 

2. Ustala się, że zapłata za zrealizowaną dostawę nastąpi przelewem na podstawie 

otrzymanej faktury. 

3. Faktura będzie płatna na numer rachunku 

bankowego ……………………..…………..............................................................................

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

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

w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu poprawnie 

wystawionej faktury. 
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4. Zmiana rachunku bankowego wymaga aneksu, sporządzonego z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Płatność faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczenia 

Podwykonawcy,  o uregulowaniu zobowiązań finansowych między Podwykonawcą i 

Wykonawcą w zakresie dostaw rozliczeniowych objętych niniejszą umową. 

6. Ustala się , że dane identyfikujące podmiotu dokonującego transakcji sprzedaży  

bądź zakupu wpisywane będą na fakturach w sposób następujący: 

 

FAKTURA : 

Nabywca: 

     Gmina Nakło nad Notecią 

     ul. Ks. P. Skargi 7 

     89-100 Nakło nad Notecią 

NIP 558 176 86 32 

 

Odbiorca: 

      Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią 

      ul. Ks. P. Skargi 7 

      89-100 Nakło nad Notecią, 

NIP 558 16 81 693 
 

      Adres do korespondencji jak w pozycji Odbiorca. 

 

 

Zmiany do umowy 

 
§ 5 

 

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w niżej wymienionych przypadkach: 

1. zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 

2. zmiany spowodowanej siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy; 

3. innych przyczyn zewnętrznie niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy 

skutkujących niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Poza sytuacjami wskazanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy może nastąpić gdy 

zajdzie konieczność zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy: 

1. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia Sprzedawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile następca prawny Wykonawcy 

będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu, nie zajdą wobec niego podstawy 

wykluczenia oraz nie pociągnie to za sobą innych istotnych zmian umowy w myśl art. 

455 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych, 
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2. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada wniosek 

Zamawiającemu na co najmniej 14 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej 

zmiany, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez Wykonawcę i 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

5. Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

Kary umowne 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  

oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  z powodu okoliczności, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego (brutto) określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie 

terminu przewidzianego na dostarczenie przedmiotu zamówienia, określonego w § 2, 

1. Zamawiający zapłaci kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za 

które ponosi on odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 

(brutto) określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 

15 % wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

 

Podwykonawcy 

 

§ 7 

 

1. Podwykonawcą dostaw w zakresie: ……………………. jest ……………..….………. 

2. Przekazanie wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę osobie trzeciej w 

zakresie określonym ofertą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania dostaw 

któregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę  z 

Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu dostaw. 

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje 

własne. 

5. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
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Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

 

 

Rozwiązanie umowy, odstąpienie od realizacji umowy 

 

§ 8 

 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w szczególności w 

przypadkach rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy. 

2. Przez rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy rozumieć należy w szczególności: 

dostarczenie przedmiotu zamówienia nie spełniającego wymagań aktualnie 

obowiązujących  polskich norm jakościowych, 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w 

szczególności w przypadku, gdy zaistnieją istotne zmiany okoliczności powodujące, 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 terminie 30 dni  

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach – w takim wypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Uprawnienia określone w ust. 3 przysługują Zamawiającemu niezależnie od tego, czy 

skorzystał on z prawa dochodzenia kar umownych. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia z podaniem uzasadnienia w terminie 14 dni od powzięcia 

informacji o okolicznościach stanowiących podstawy odstąpienia. 

 

 

Gwarancja i rękojmia 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. miesięcznej gwarancji mechanicznej bez limitu 

kilometrów na przedmiot zamówienia. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru 

pojazdu. 

2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie zamówienia, 

Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje 

się w terminie uzgodnionym przez strony do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. 

3. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres 2 lat od daty podpisania 

protokołu odbioru. 

 

 

Odpowiedzialność stron umowy 

 

§10 

 

Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
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w formie odszkodowania na ogólnych zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 11 

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

§ 12 

 

1. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy realizacji przedmiotu Umowy wszystkich 

postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną 

danych osobowych, w tym w szczególności w Rozporządzeniu 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). 

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją niniejszej 

umowy, w razie zaistnienia konieczności, strony zawrą odrębną umowę o przetwarzanie 

danych osobowych lub w stosownych przypadkach zostanie nadane upoważnienie do 

przetwarzania danych osobowych. 

3. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i 

reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostępnione 

drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania niniejszej Umowy 

przekazywane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron. Udostępnione dane 

kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer 

telefonu, stanowisko. Każda ze Stron będzie administratorem danych osobowych, które 

zostały jej udostępnione w ramach Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się w związku z 

tym do przekazania w imieniu drugiej Strony wszystkim osobom, których dane jej 

udostępniła, informacji, o których mowa w art. 14 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. 

4. Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem 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 (zwanego dalej RODO): 
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1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecia, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy 

ul. Piotra Skargi 2, 89-100 Nakło nad Notecią, tel. 530818864 e-mail: 

sekretariat@mgops.naklo.pl 

2) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony 

Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się 

Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 

arnold.partner@gmail.com 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) realizacji umowy oraz kontaktu związanego z realizacją umowy, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

b) rachunkowości oraz w celach podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

1) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług 

pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna 

administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji 

wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący 

archiwizacji. 

3) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) sprostowania danych; 

b) usunięcia danych; 

c) ograniczenia przetwarzania danych; 

d) przenoszenia danych; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

1) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie 

obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

2) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest Pani/Pan 

zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości 

zawarcia i wykonania umowy. 
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3) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22. 

 

 

Postanowienia końcowe 
 

 

§ 13 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 11 września  2019 r. - Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

§ 14 

 

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca 

siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 15 

 

Integralną część niniejszej umowy stanowi: 

- Specyfikacja warunków zamówienia, 

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikiem. 

 

 

§ 16 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla Wykonawcy  i po dwa egzemplarze dla  Zamawiającego. 

 

 

 

 

ZLECENIODAWCA                                                                        ZLECENIOBIORCA 

 


