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Załącznik nr 4 do SWZ 

P R O J E K T 

U M O W A      RGK.            .2022 

Dotyczy postępowania RG.271.13.2022 

 

 

Zawarta w dniu                      2022r.  pomiędzy 

Miastem i Gminą Sieniawa, 37-530 Sieniawa, reprezentowaną przez 

Adama Woś – Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa,  

przy kontrasygnacie Anny Nykiel – Skarbnika Miasta i Gminy Sieniawa 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

 

a firmą……………. z siedzibą w ………………… posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 

…………….., REGON ………….. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: …………………… 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa pojazdu przystosowanego 

do przewozu niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieniawie, 

przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej 

progów unijnych na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „Ustawą”, Strony zawarły umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej 

treści: 

 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia pn: Dostawa 
pojazdu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Sieniawie. 

2. Przedmiot dostawy tj. pojazd marki………. rok produkcji …….….wskazany w ofercie Wykonawcy, jest 
zgodny z Opisem przedmiotu zamówienie – załącznik nr 3 do SWZ. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem  przedmiotu umowy, który jest wolny od wad 
prawnych, praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie sądowe, zabezpieczające, 
egzekucyjne ani inne, którego przedmiotem jest ten pojazd, a także nie jest on przedmiotem 
zabezpieczenia, zastawu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd kompletny i spełniający wymagania                                            
określone w SWZ. 
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5. W przypadku zmiany przepisów dotyczących przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie 
do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z aktualnymi na dzień odbioru przepisami. 
Wykonawca winien uwzględnić te okoliczność w dochowaniu terminu wykonania umowy. 

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie 
Zamawiającego dokumenty stanowiące dowód spełniania przez dostawę wymaganych norm i 
przepisów oraz wymaganych parametrów (świadectwa, zaświadczenie, karty katalogowe, 
instrukcje, itp.) w celu akceptacji i oceny zgodności ze szczegółową specyfikacją techniczną. 

7. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określa umowa wraz z następującymi 
dokumentami stanowiącymi integralną jej część: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia, wraz z załącznikami, w tym opisem przedmiotu zamówienia,  
2) Oferta Wykonawcy. 
8. W celu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą 

i udzielać wszelkich informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  
9. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym, w celu koordynowania 

prawidłowego przebiegu dostawy oraz wykonać przedmiot umowy zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego.  

 

§ 2 

Terminy i realizacja 

1. Wykonawca będzie realizować przedmiot Umowy w terminie do 6 miesięcy od zawarcia Umowy.  

2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w terminie wykonania przedmiotu 

umowy.  

3. Odbiór końcowy zostanie poprzedzony odbiorem techniczno-jakościowym. O gotowości 

dokonania odbioru techniczno-jakościowego Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego nie 

później niż na 7 dni przed jego planowanym terminem.  

4. Zamawiający dokona odbioru techniczno-jakościowego samochodu po uprzednim powiadomieniu 

przez Wykonawcę o dacie gotowości do odbioru techniczno-jakościowego samochodu. Odbiór 

techniczno-jakościowy polega na sprawdzeniu kompletności samochodu, zgodności z opisem 

przedmiotu zamówienia, sprawdzeniu funkcjonowania samochodu.  

5. Odbiór techniczno – jakościowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.  

6. Z przeprowadzonego odbioru techniczno-jakościowego zostanie spisany protokół podpisany przez 

Strony umowy potwierdzający, że samochód posiada wymagane parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia.  

7. W razie stwierdzenia nieprawidłowości bądź wad w trakcie odbioru techniczno-jakościowego 

Wykonawca obowiązany jest je wszystkie usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego w 

protokole o stwierdzonych usterkach, jednak nie później niż przed dokonaniem odbioru 

końcowego. 

8. W terminie do 7 dni od dnia odbioru techniczno-jakościowego zostanie dokonany odbiór końcowy 

w siedzibie Wykonawcy. Z przeprowadzonego odbioru końcowego zostanie spisany protokół 

podpisany przez Strony umowy. Podpisanie protokołu odbioru końcowego samochodu nastąpi po 

stwierdzeniu braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu umowy, bądź po usunięciu wszelkich 

wad i nieprawidłowości stwierdzonych i zaprotokołowanych w trakcie odbioru techniczno-

jakościowego. Protokół odbioru końcowego zawiera informacje na temat odbytego szkolenia.  

9. Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury.  
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10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez wad i usterek. 

11. Odbiór techniczno – jakościowy i odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony w 

obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. Dopuszczalne jest dokonanie odbioru  

techniczno-jakościowego w dniu odbioru końcowego. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiający odmówi 

odbioru do czasu usunięcia wad,  

13. W dniu odbioru końcowego Zamawiający otrzyma od Wykonawcy dokumenty pozwalające na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (w szczególności: karty gwarancyjne, 

instrukcję obsługi, świadectwa jakości, atesty, dopuszczenia, dokumenty potwierdzające 

spełnianie norm i przepisów, książkę pojazdu, świadectwo homologacji, gwarancję, dokumenty 

niezbędne do rejestracji pojazdu itp.). 

14. Po dokonaniu odbioru końcowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia samochodu 

w depozycie u Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność, na czas niezbędny do rejestracji 

pojazdu. Z czynności przekazania do depozytu zostanie sporządzony protokół.  

15. Z chwilą faktycznego odbioru samochodu przez Zamawiającego (odebranie z depozytu), 

przechodzą na niego wszelkie korzyści i obciążenia związane z pojazdem, jak również ryzyko 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu.  

 

§ 3 

Gwarancja i Rękojmia za wady fizyczne i prawne 

 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne i fizyczne 

pojazdu.  

2. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie z umową i SWZ. 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak                             

i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji/rękojmi. 

3. Przedmiot dostawy, wskazany w § 1 objęty jest gwarancją i rękojmią na okres wskazany w ofercie,  

wynoszący ……….. miesięcy: 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. Uprawienia i obowiązki stron umowy z tytuł rękojmi wynikają z kodeksu 

cywilnego. 

5. Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

6. W okresie gwarancji naprawy będą świadczone bezpłatnie przez Wykonawcę, serwis Wykonawcy 

lub autoryzowany serwis producenta. 

7. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez 

stawiennictwo serwisanta lub telefoniczne czy e-mailowe rozwiązanie problemu) w terminie nie 
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dłuższym niż 24 h od zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego lub mail lub fax) 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

8. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia przyjęcia 

zgłoszenia przez serwis (telefonicznie, mail, faxem). W przypadku konieczności sprowadzenia 

specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może by dłuższy niż 30 dni chyba, że Strony w 

oparciu o protokół konieczności uzgodnią dłuższy czas naprawy. 

9. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu wykonawca zobowiązany jest do wymiany 

wadliwego elementu lub urządzenia na nowe wolne od wad. 

10. W przypadku naprawy urządzeń, wymiany elementów, podzespołów lub całego urządzenia na 

nowe, gwarancja dla danego urządzenia rozpoczyna swój bieg na nowo, licząc od daty podpisania 

protokołu usunięcia wad.  

11. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji, lub wypełni je w sposób 

nienależyty, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt 

Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, bez 

uprzednich upoważnień sądowych. 

12. Zamawiający dokonuje usunięcia wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy w przypadku: 

1) bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad, 

2) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

13. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji określonych przez producenta 

w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę, pod warunkiem nie ograniczenia 

funkcji.  

14. W przypadku skomplikowanej wady lub usterki wymagającej dłuższego okresu naprawy niż 20  dni, 

czas naprawy będzie każdorazowo negocjowany pomiędzy stronami umowy, w którym określą w 

szczególności rodzaj wady lub usterki oraz czas niezbędny do jej usunięcia. 

15. W przypadku wykrycia niezgodności parametrów technicznych dostarczonego sprzętu z umową, 

po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, a w czasie trwania gwarancji lub rękojmi, 

Wykonawca gwarantuje wymianę niezgodnego sprzętu na nowy sprzęt zgodny z parametrami 

technicznymi określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie i płatność 

1.  Strony ustalają, iż obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest 

wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z przedstawionym formularzem ofertowym. 

2. Zamawiający za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 zapłaci wynagrodzenie  netto 
w kwocie …………………………………………; 
powiększone o obowiązujący ………… % podatek VAT w kwocie………………….... 
brutto w kwocie…………………………………………………………………... 

(słownie brutto: ……………………) 
3. Wynagrodzenie, wymienione w ust. 2, zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy 

stanowiącej załącznik Nr 1 do Umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Umowy. 



5 | S t r o n a  
 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu przez obie Strony Protokołu odbioru końcowego bez 

uwag, na podstawie wystawionej faktury. 

5. Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia przelewem, w terminie 30 (trzydziestu) dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze. 

6. W przypadku wystawienia faktury papierowej, faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego, tj. 

MIASTO I GMINA SIENIAWA, 37-530 Sieniawa, ul. Rynek 1  NIP 794-16-85-181. 

7. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego, 

tj. MIASTO I GMINA SIENIAWA, 37-530 Sieniawa, ul. Rynek 1  NIP 794-16-85-181 i przekazana w 

formie elektronicznej z adresu poczty elektronicznej Wykonawcy wskazanego w formularzu 

ofertowym, na adres poczty  elektronicznej urzad@sieniawa.pl 

8. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w 

zapłacie należności wynikającej z faktury, która wysłana została z innego adresu poczty 

elektronicznej niż wskazany w formularzu ofertowym. W przypadku wystawienia faktury 

elektronicznej, nie należy wystawiać faktury papierowej. 

9. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze datę zawarcia Umowy, numer Umowy nadany 

przez Zamawiającego, której dotyczy wystawiona faktura oraz termin zapłaty wynikający z Umowy. 

10. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, na 

podstawie polecenia przelewu na wyżej wymieniony rachunek bankowy Wykonawcy. 

11. W przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty wynikającej z faktury Wykonawca jest uprawniony do 

żądania zapłaty przez Zamawiającego odsetek, stosownie do obowiązujących przepisów za każdy 

dzień zwłoki. 

 

§ 5 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania z tytułu niewykonania czy 

nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne. W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej 

szkody przewyższa naliczoną karę umowną oraz powstałą z innego tytułu Zamawiający ma prawo 

żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za zwłokę w wykonaniu obowiązku wydania Zamawiającemu przedmiotu Umowy w stosunku 

do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki; 

2) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

3)            za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji 

ponad termin określony w §2 lub za zwłokę z tytułu wykonywania czynności związanych z reakcją 

serwisu, o czym mowa w §3 liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego – w wysokości 

0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki; 

3. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary 

umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary 

umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, 

wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do 

mailto:urzad@sieniawa.pl
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otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kary 

umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej. 

4. Łączna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony nie może przekroczyć wartości 

20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar 

umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego 

odrębnego oświadczenia woli. 

7. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego 

żądania jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w żądaniu 

zapłaty. 

 

§ 6 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od Umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, co wynika z 

art. 456 ust. 1 pkt 1 Ustawy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy również w następujących 

okolicznościach, jeżeli: 

1) w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające 

aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący 

zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku 

wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części; 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub – 

mimo otrzymania pisemnego wezwania – nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania 

wynikające z Umowy. 

3)            Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego 

 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach 

wymienionych w ust. 2. 



7 | S t r o n a  
 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej na zasadach wskazanych w art. 772 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie to musi 

zawierać uzasadnienie. 

5. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej lub 

odszkodowania. 

 

§ 7 

Przedstawiciele stron 

Uprawnionymi do kontaktów i osobami odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację umowy są: 

1) z ramienia Zamawiającego: ………………………………………, 

2) z ramienia Wykonawcy: ………………………………………….. 

 

 

§ 8 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że zawarcie i wykonywanie Umowy nie stanowi naruszenia żadnych 

praw osób trzecich. 

2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku 

jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, powstałych w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę 

Umowy. 

3. W przypadku zgłoszonych Zamawiającemu roszczeń osób trzecich mających związek z 

przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca podejmie działania mające na celu zażegnanie sporu oraz 

poniesie wszelkie koszty poczynając od zastępstwa procesowego na kosztach wszelkich odszkodowań 

skończywszy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z 

zawarciem i wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy, zarówno po stronie Zamawiającego jak i osób 

trzecich. 

 

§ 9 

Postanowienia o poufności 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Strony zobowiązują się do ochrony oraz do nieudostępniania innym 

osobom wszelkich informacji nieupublicznionych, zwłaszcza technicznych lub technologicznych, 

przekazywanych lub udostępnianych sobie wzajemnie w jakiejkolwiek postaci w związku z realizacją 

Umowy oraz wszelkiej dokumentacji wykonanej w ramach Umowy, na podstawie informacji 

posiadanych przez Stronę i przekazanych lub udostępnionych przez drugą Stronę w czasie trwania 

Umowy, jak również w terminie 5 lat po jej wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 
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2. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji objętych ochroną na mocy przepisów prawa, do 

których Strony będą stosować zasady ochrony oraz warunki i tryb udostępniania wynikające z 

właściwych przepisów. 

3. Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji objętych tajemnicą kontraktową tylko 

dla prawidłowej realizacji Umowy oraz do ich należytego zabezpieczenia i ograniczenia dostępu do tych 

informacji jedynie dla osób upoważnionych. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać 

ani w żaden inny sposób nie utrwalać informacji objętych tajemnicą kontraktową ani nośników, na 

których zostały one zapisane, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 10 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może 

wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: 

a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu 

najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie 

wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia 

do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek 

działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności 

takie jak: klęska żywiołowa, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska 

atmosferyczne, akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd., działania wojenne, 

akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, 

strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne,  działania wojenne, rebelie, rewolucja, powstanie, 

inwazja, bunt, zamieszki, epidemia). 

b) z powodu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, 

skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności z przyczyn leżących po 

stronie producenta sprzętu dotyczących udokumentowanych problemów związanych z produkcją lub 

dostawą sprzętu – o okres niezbędny do prawidłowej realizacji dostawy oraz innych niezawinionych 

przez Strony przyczyny, w tym spowodowane przez tzw. siłę wyższą w rozumieniu  ust a), z 

uwzględnieniem niniejszych zapisów: 

 Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek działania siły 

wyższej, jest obowiązana do poinformowania drugiej Strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, 

nie później jednak niż w terminie 5 kolejnych dni od jej ustania. 

 Brak zawiadomienia lub zwłoka w zawiadomieniu drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej 

spowoduje, iż Strona ta nie będzie mogła skutecznie powołać się na siłę wyższą jako przyczynę 

zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 

 Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania siły 

wyższej, jest zobowiązana do podjęcia wszelkich możliwych i prawem przewidzianych działań 

w celu zminimalizowania wpływu działania siły wyższej na wykonanie Umowy. 
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2) zmiany określonego typu, modelu, nazwy, producenta przedmiotu umowy bądź jego 

elementów, poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu 

dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą w szczególności w przypadku zakończenia 

jego produkcji lub wstrzymania lub wycofania go z produkcji po przedstawianiu stosownych 

dokumentów od producenta lub dystrybutora, z tym że cena wskazana w § 4 ust 2 nie może ulec 

podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w  treści oferty, 

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację Umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług, zmiany podatkowe, jeżeli  zmiany  

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia,  

2. Wskazane zmiany następują na pisemny wniosek jednej ze Stron. Warunkiem dokonania 

zmian, o których mowa wyżej jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis 

propozycji zmian, uzasadnienie zmian. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie wymagają 

aneksowania Umowy następujące zmiany: danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, 

zmiany danych osób związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy, zmiany danych 

rejestrowych. Ich wprowadzenie nastąpi poprzez przekazanie pisemnego oświadczenie Strony, której 

te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.   

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Przedmiotowe postanowienia nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody przez Zamawiającego. W pozostałym zakresie zmian do umowy stosuje się przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych.   Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają 

aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 

Podwykonawcy 

1. Wykaz podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawstwo, stanowi 

załącznik Nr …. do Umowy 

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcom części zamówienia Wykonawca 

bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie prac powierzonych podwykonawcy, za które będzie 

odpowiadał przed Zamawiającym jak za działania własne. 

 

§ 12 

RODO 

Informacja Zamawiającego o przetwarzaniu danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej: RODO, Miasto i Gmina Sieniawa wskazuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych zawartych w umowie jest Burmistrz Miasta i Gminy 

Sieniawa; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za 

pośrednictwem adresu iodo@wbuczko.pl; 

3) Dane osobowe przetwarzane będą:  
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a) w celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

b) dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes 

Administratora; 

4) Odbiorcami danych osobowych będą  wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa,  podmioty, którym Gmina powierzyła przetwarzanie 

danych osobowych, operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie; 

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

6) Dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub w przypadku, gdy 

podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania. Okres ten może 

zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami 

przez Administratora; 

7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych; 

8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz posiada prawo do przenoszenia danych; 

9) Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

10) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany; 

11) Podanie  danych  osobowych  w  zakresie  niezbędnym  do  zawarcia  umowy  jest 

obligatoryjne. W pozostałych przypadkach – dobrowolne. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 
 
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać 
polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów będą one 
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez sąd 

upadłości lub postępowania układowego względem Wykonawcy, wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego, w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, mających 

znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich 

Zamawiającego pod rygorem skutków prawnych dla Wykonawcy, wynikających z faktu 

niepowiadomienia. 

4. Reprezentanci Wykonawcy podpisujący Umowę oświadczają, że są umocowani do 

reprezentacji, a złożone dokumenty wymienione na wstępie i dołączone do Umowy są zgodne ze 

stanem faktycznym firmy Wykonawcy w momencie podpisywania Umowy. 
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5. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenosić na osoby trzecie praw i 

obowiązków wynikających z Umowy. 

6. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w 

szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu cywilnego. 

7. Umowę sporządzono w 3 egzemplarza z czego 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 

egz. Wykonawca. 

8. Załączniki stanowią integralną część Umowy i są to:  

zał. nr 1 formularz ofertowy Wykonawcy 

zał. nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

zał. nr 3 SWZ 

 

            Wykonawca                                                                                                     Zamawiający 


