Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA NR: …………….
w dniu ……………… roku w Tuliszkowie, pomiędzy:
1.

2.

Gminą i Miastem Tuliszków, 62-740 Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1,
NIP: 6681929905, REGON: 311019527
reprezentowaną przez:
Krzysztofa Romana – Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Tuliszków Anny Nawrockiej,
zwaną dalej „Zamawiającym”, a:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez: ………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego – postępowania o zamówienie publiczne
nr RRG.271.14 .2020 Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy
i montażu pierwszego wyposażenia budynku po byłym dworcu autobusowym. Zamówienie obejmuje:
a) pierwsze wyposażenie rozbudowy budynku po byłym dworcu autobusowym w Tuliszkowie
z przeznaczeniem na bibliotekę;
b) pierwsze wyposażenie rozbudowy budynku po byłym dworcu autobusowym w Tuliszkowie – część
biurowa (MGOPS).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ i w załącznikach do SIWZ,
stanowiących integralną część niniejszej umowy.
3. Wszelkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym koszty dostarczenia i ubezpieczenia ponosi
Wykonawca.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone meble są nowe, nieużywane oraz wolne od jakichkolwiek wad.
5. Przedmiot umowy musi być zgodny z Polskimi Normami, dopuszczony do obrotu na terenie Polski
i spełniać wszystkie wymagania i normy określone i obowiązujące na obszarze Unii Europejskiej.
6. Zamówienie obejmuje także:
a) transport, rozładunek i wniesienie mebli do przeznaczonych dla nich pomieszczeń,
b) montaż mebli i ustawienie ich w pomieszczeniach, do których zostały zakupione,
c) uprzątnięcie pomieszczeń, o których mowa powyżej, z zanieczyszczeń powstałych po dostawie
i montażu mebli i wyposażenia,
d) postępowanie, jak wytwórca odpadów, z odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji zamówienia,
e) udzielenie gwarancji i rękojmi na dostarczone meble i wyposażenie.
7. Wymagania stawiane Wykonawcy:
a) w terminie 5 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym
i podpisać protokół uzgodnień kolorystycznych mebli i wyposażenia,
b) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
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c) wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres wskazany w ofercie, licząc
od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń,
d) Okresy gwarancji udzielane przez podwykonawców muszą odpowiadać okresowi gwarancji
udzielanemu przez Wykonawcę,
e) Dokładny termin i godziny montażu wyposażenia będą musiały być wcześniej uzgodnione
z Zamawiającym
f) Zamawiający wskazuje zastosowanie wysokoodpornych lakierów w warunkach użyteczności
publicznej i powierzchnie wykańczane wysoko granulatowymi okleinami lub lakierami
o podwyższonym stopniu odporności na zarysowania oraz UV.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia podłóg i ścian, sufitów, drzwi itp., aby nie zostały
uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu i montażu mebli oraz innego wyposażenia. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z Jego winy lub winy
podwykonawców
9. Wykonawca zobowiązany będzie, na swój koszt i swoje ryzyko, dokonać naprawy wynikłych szkód
i doprowadzić pomieszczenia do stanu sprzed uszkodzenia/zabrudzenia w terminie 5 dni roboczych
od chwili zgłoszenia zdarzenia. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Zamawiający
uprawniony będzie zlecić naprawę lub doprowadzenie do stanu sprzed uszkodzenia/zabrudzenia, na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy od dnia zawarcia umowy
do dnia 21 grudnia 2020 r.
2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się podpisanie przez
strony protokołu odbioru przedmiotu umowy „bez zastrzeżeń”.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie,
możliwości techniczne i kadrowe oraz uprawnienia konieczne do należytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowiązuje się należycie wykonać przedmiot umowy na warunkach określonych
w umowie.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów nowych dostarczonych przez Wykonawcę.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy,
który wykonuje przy pomocy podwykonawców.
§4
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy,
w tym ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców.
4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
5. Strony postanawiają, iż realizacja czynności wchodzących w skład przedmiotu umowy przy pomocy
podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z tym podwykonawcą,
stanowi naruszenie przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy, skutkujące uprawnieniem po
stronie Zamawiającego do wypowiedzenia umowy.
6. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy
z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający
wyraził zgodę na zawarcie umowy.
7. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna
z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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8. Zmiana podwykonawcy w okresie realizacji Umowy wymaga zgody Zamawiającego,
po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia proponowanej zmiany..
9. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji
dotyczących Podwykonawców.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
………. zł brutto (słownie: ……………………… złotych), w tym należny podatek VAT w wysokości
…………………........(słownie:……………………………………………………………….złotych).
2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi osobno dla każdego
z zadań wskazanych w § 1 ust. 1 umowy, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, obejmujących całość zadań stanowiących przedmiotu zamówienia.
3. Podstawą wystawienia faktur VAT jest podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego, opatrzony zwrotem „bez zastrzeżeń”
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie płatne
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści prawidłowo wystawionej faktury
VAT, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania jej przez Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
6. Faktury za wyodrębnione zadania należy wystawić na:
Gmina i Miasto Tuliszków
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszków
NIP: 668 19 29 905
7. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru spowodują naliczenie ponownego 7
-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
8. Na żądanie Zamawiającego faktura, o której mowa w ust. 2 będzie zawierała wyszczególnienie cen
jednostkowych za poszczególne meble oraz inne wyposażenie.
9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Wykonawcy.
10. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury w całości lub w części w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy.
W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

§6
Dostawa przedmiotu umowy może odbywać się sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego
na podstawie powiadomienia o gotowości do przyjęcia dostawy.
Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym konkretnego terminu dostawy
przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane w mieniu i na osobach Zamawiającego i osób
trzecich, w związku z realizacją wskazanych czynności przez osoby po stronie Wykonawcy.
Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany przez Zamawiającego poprzez podpisanie protokołu
odbioru końcowego zawierającego wszelkie ustalenia dokonane w toku prac montażowych,
a w szczególności terminy do usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad i usterek. Odbiór
uzależniony jest od dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z wymaganiami Zamawiającego
[w szczególności bez wad] oraz prawidłowego ich montażu.
W razie stwierdzenia wad czynności odbiorowe przerywa się. Zamawiający wskaże Wykonawcy wady
i wyznaczy mu termin, nie dłuższy niż 14 dni na ich usunięcie. Po usunięciu przez Wykonawcę wad
Strony przystąpią do kontynuowania odbioru zgodnie z ust. 4.
W przypadku dostawy przedmiotu umowy nieodpowiedniej jakości, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego, zobowiązany jest wymienić zakwestionowane meble lub inne wyposażenie
w terminie 7 dni.
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7. Zapewnienie narzędzi i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy należy
do Wykonawcy.
8. Dostawę uznaje się za kompletną w przypadku zrealizowania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń
i dostarczenia faktury.
9. Wykonawcę obciążać będą wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym
poniesione koszty wydania mebli oraz innego wyposażenia, w szczególności ewentualne koszty
opakowania, koszty ubezpieczenia, koszty transportu i wniesienia i montażu. W razie wątpliwości
przyjmuje się, iż wyżej wskazane koszty zawarte są w wynagrodzeniu Wykonawcy.
10. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
11. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia
poczynione w trakcie odbioru. Protokół sporządzi Zamawiający na własnym formularzu i doręczy
Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

1.

2.

3.
4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

§7
Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego
z elementów przedmiotu umowy zostaje rozszerzona do okresu udzielonej gwarancji i wynosi ……
miesięcy licząc od dnia odbioru całego przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji
wskazanym w ust 1 i 2, w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go przez Zamawiającego
o ujawnionej wadzie, względnie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jeżeli usunięcie wady
w takim terminie ze względów technologicznych będzie niemożliwe.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na wszystkie wykonane prace, w tym
dotyczące zainstalowania/zamontowania wyposażenia.
Jeżeli producent urządzeń i wbudowanych materiałów udziela gwarancji na okres dłuższy, niż
określony w ust. 2 Wykonawca udziela gwarancji na okres nie krótszy niż gwarantowany przez
producenta.
Zamawiający może usunąć w zastępstwie i na koszt wykonawcy wady nieusunięte w uzgodnionym
z Wykonawcą terminie, o którym mowa powyżej, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy.
§8
W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie
odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach niniejszej umowy oraz Kodeksu cywilnego za
wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą
one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy
wykonywaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
stanowiącego równość 3 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: …………………….zł
słownie złotych:………………………., według wyboru formy zabezpieczenia przez wykonawcę.
W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia,
zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością zamawiającego i będzie
wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady
lub gwarancji jakości.
W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione
w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte
wykonanie. Pozostała część, tj. 30%, zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie
….... miesięcznego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego.
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku
do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo, jeśli nie jest to możliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.
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6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

§9
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) w przypadku nie dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy o którym mowa
w § 2 Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa
w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia
umownego brutto o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy;
b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §5 ust. 1 umowy, za każdy
dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin do usunięcia wad
i usterek, w sumie nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa
w § 5 ust. 1 Umowy;
c) za rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §5 ust. 1
umowy;
Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
staje się wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu;
b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 2, roszczenie o zapłatę kary umownej staje się wymagalne
z dniem zaistnienia zdarzenia, uzasadniającego obciążenie Wykonawcy karą umowną.
Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1,
informując o tym Wykonawcę na piśmie, bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do
zapłaty.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z faktury ewentualnych kar umownych.
W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
a) zajęcia wierzytelności Wykonawcy wynikającej z Umowy;
b) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy, przekroczy 20% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy;
c) nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów prawa, regulacji, pozwoleń, zgód lub norm
mających zastosowanie w związku z realizacją Umowy;
d) wystąpienia 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 wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
e) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, doszło do opóźnienia z rozpoczęciem lub
zakończeniem wykonania przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że
Wykonawca zdoła ją ukończyć w terminie, o którym mowa w § 2 Umowy;
f) gdy Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek
formie w części lub w całości realizację obowiązków lub uprawnień wynikających z Umowy.
2. W przypadku zaistnienia przesłanek o których mowa w ust. 1 Zamawiający może – wedle swojego
wyboru – odstąpić od całości niniejszej umowy lub od niewykonanej części w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
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§ 11
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy, w następujących
sytuacjach:
1) termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu:
a) z powodu wystąpienia Siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję,
awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, epidemie, niepokoje społeczne,
ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne
nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą
Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były
do przewidzenia nie można było im zapobiec, o ile te miały wpływ na opóźnienie;
b) w sytuacji wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności
opóźnień Zamawiającego w wykonaniu czynności, od których uzależniona jest możliwość
wykonania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę (np. brak dostępności do
pomieszczeń Zamawiającego, awarie).
Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych wyżej, może nastąpić
wyłącznie o czas trwania przeszkody.
2) zmiany polegającej na:
a) dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu zamówienia) podwykonawcy,
który nie został wskazany w ofercie;
b) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia (zakresu
zamówienia), która nie została wskazana w ofercie do podzlecenia, - po wcześniejszej
akceptacji przez Zamawiającego (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu),
3) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od
towarów i usług VAT. W przypadku tej zmiany wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W celu zmiany umowy
każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności
szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy
uzasadniająca zmianę wysokości należnego wynagrodzenia. W terminie 21 dni od dnia przekazania
wniosku, strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku.
3. Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą wyrazić
zgodę na zawarcie aneksu).
4. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a także
zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności
przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie,
utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu
umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne
dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą
równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania
przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia realizacji
przedmiotu umowy.
5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
a) danych teleadresowych,
b) danych rejestrowych,
c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego
zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń
Wykonawcy do ich dokonania.
§ 12
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sądy właściwe dla siedziby
Zamawiającego.
Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za bieżące kontakty są:
a) Zamawiający: ………………
b) Wykonawca: ……………………
Integralna częścią niniejszej umowy stanowią:
a)
Oferta wykonawcy
- załącznik nr 1;
b)
Kosztorys ofertowy
- załącznik nr 2;
c)
Gwarancja
- załącznik nr 3
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz inne
przepisy prawa.
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 13
Przetwarzanie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Tuliszków z siedzibą: Plac
Powstańców Styczniowych 1863 roku nr 1, 62-740 Tuliszków, reprezentowana przez Burmistrza
Gminy i Miasta – Krzysztofa Romana
2)
Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Potrzebowska dane kontaktowe adres e-mail:
rodo@tuliszkow.pl tel. 63 279 17 77
3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4)
odbiorcami Pani/Pana 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5)
Pani/Pana 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;
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:
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- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9)
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10)
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby 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.
11)
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
12)
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
13)
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 3 do umowy

GWARANCJA
………………………………………. udziela gwarancji na wykonane dostawy i usługi pn.:
„Pierwsze wyposażenie budynku po byłym dworcu autobusowym w Tuliszkowie”
i zobowiązuje się do usunięcia wad, jeśli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego
gwarancją.
1. Termin udzielonej gwarancji wynosi …… miesięcy licząc od dnia odebrania przez
Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach
i urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkód powstałych w związku
z wystąpieniem wady oraz wad prawnych.
3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia
w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie.
5. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub szkodą
o bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia
do powiększenia się szkody.
6. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie,
a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.
7. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. W wypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten
uzgodnić z Zamawiającym.
9. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.
10. Sprawy związane z organizowaniem przeglądów serwisowych zamontowanych systemów technologicznych i urządzeń oraz egzekwowaniem usunięcia wad, które wystąpią w okresie gwarancji, w imieniu Zamawiającego, prowadzi Użytkownik obiektu.

WYKONAWCA:
……………………………
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