Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Krzeszowicach

Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy
UMOWA Nr ……………………2020
zawarta w dniu ………………… 2020 r. pomiędzy:
Ochotniczą Strażą Pożarną w Krzeszowicach, reprezentowaną przez:
Stanisława Mirka – Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach z siedzibą przy ul.
Św. Floriana 3, 32-065 Krzeszowice
zwanym w dalszym ciągu umowy "Zamawiającym",
a
…………………………………………………………………………………………….,
reprezentowaną
przez:
………………………………………………………
zwanym w dalszym ciągu umowy “Wykonawcą”
o następującej treści:
/w dalszej części umowy Zamawiający oraz Wykonawca będą oznaczane łącznie Stronami/
Niniejsza umowa zawarta zostaje na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) z Wykonawcą, którego oferta wybrana
została w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego
z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach”, o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą: „Zakup nowego
lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Krzeszowicach”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1, który stanowi integralną część
niniejszej umowy.
3. Zakres zamówienia obejmuje również:
a) przeszkolenie minimum 6 osób w zakresie: obsługi pojazdu, prowadzenia pojazdu, obsługi
urządzeń. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.
b) oznakowanie pojazdu cechami identyfikacyjnymi jednostki w sposób zgodny z wytycznymi KG
PSP (nr operacyjne, nazwa jednostki, herb gminy) oraz logotypami instytucji finansujących
(logotypy oraz informacje dotyczące cech identyfikacyjnych zostaną podane przez
Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia).
4. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami,
c) posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenie tych wyrobów do
użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).
5. Pojazd zostanie odebrany przez Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy w godzinach ustalonych
we wcześniejszym terminie. Pojazd przeznaczony jest dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Krzeszowicach.
6. Zamówienie jest finansowane ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
w Warszawie, budżetu gminy Krzeszowice oraz środków własnych Ochotniczej Straży Pożarnej
w Krzeszowicach.
§2
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości techniczne oraz wszelkie wymagane prawem
kwalifikacje, jak również doświadczenie wymagane do realizacji przedmiotowego zamówienia
w zakresie i na warunkach określonych niniejszą umową.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, oraz środki finansowe niezbędne do
wykonania przedmiotu umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu niniejszej
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umowy zachowa należytą staranność wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych dostaw,
w zakres których wchodzi wykonanie przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie
informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy, w tym
na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze
wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego
zamówienia bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek
dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych
zastrzeżeń.
4. Wykonawca oświadcza, że w dniu podpisania umowy dostarczył dokument tj. aktualną autoryzację
producenta pojazdu, wykorzystanego do zabudowy, upoważniającą firmę zabudowującą do
wykonywania zabudów bez utraty gwarancji na pojazd bazowy. (Autoryzacja ta musi gwarantować
możliwość obsługi i napraw gwarancyjnych całego pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi
producenta pojazdu bazowego).
§3
Terminy
1. Strony ustalają terminy wykonania zamówienia:
a) termin rozpoczęcia realizacji zadania — z dniem zawarcia umowy,
b) zakończenie realizacji zadania — do dnia 30 września 2020 r.
2. Przedmiot zamówienia odebrany zostanie przez Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy po
uprzednim ustaleniu z Zamawiającym terminu odbioru.
3. Przez termin wykonania zamówienia rozumie się termin odbioru pojazdu wraz podpisaniem
protokołu odbioru końcowego dostawy bez uwag oraz przeszkolenie 6 osób, zgodnie z § 1 ust.3.
§4
Wynagrodzenie
1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ………………..……………. brutto (słownie:
0/100) (w tym podatek VAT), która jest ceną ryczałtową i nie podlega zmianie.
2. Wynagrodzenie obejmuje całość nakładów niezbędnych do zrealizowania zadania w tym koszty
związane z: zakupem, , montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem.
3. Przedmiotowa kwota obejmuje całość prac potrzebnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

1.

2.
3.
4.
5.

§5
Warunki płatności
Jednorazowa zapłata Wynagrodzenia nastąpi na podstawie jednej całościowej faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę, przy czym faktura będzie dostarczona Zamawiającemu po
wykonaniu i odebraniu całości Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.
Podstawą do rozliczenia i wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego
podpisany przez Strony niniejszej umowy.
Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy możliwa jest jedynie po uprzednim
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
Należne Wykonawcy wynagrodzenia płatne będzie w formie przelewu w terminie do 14 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy:
…………………………………………………
Faktura powinna zostać wystawiona na następujące dane:
Nabywca: Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach, ul. Św. Floriana 3, 32-065
Krzeszowice, NIP:676-17-87-844,
Odbiorca/Płatnik: Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach , ul. Św. Floriana 3, 32-065
Krzeszowice, NIP:676-17-87-844.

6. W przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców zaplata nastąpi po przedstawieniu
przez Wykonawcę oświadczenia (lub dowodu zapłaty) podwykonawcy/ podwykonawców o
uregulowaniu przez Wykonawcę na jego/ich rzecz należności za zrealizowane prace. Oświadczenie
(lub dowód zapłaty) powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy
/podwykonawcom. Brak takiego oświadczenia (lub dowodu zapłaty) podwykonawcy
/podwykonawców jest podstawą do wstrzymania zapłaty.
7. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, płatność nastąpi w
pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Krzeszowicach

§6
Warunki odbioru
1. Wykonawca, w celu dokonania odbioru końcowego, zobowiązuje się poinformować
Zamawiającego o terminie odbioru na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem
odbioru.
2. Odbiór końcowy pojazdu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.
3. Odbioru końcowego dokonają przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. Protokół odbioru
zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego
i Wykonawcy.
4. Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu zgodności dostawy z ofertą i SIWZ, kompletności dostawy,
poprawności wykonania i funkcjonowania samochodu i składać się będzie z odbioru technicznojakościowego i faktycznego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalania szczegółów wykonania dostarczanego
samochodu w toku produkcji, wynikających z potrzeb użytkownika, w zakresie nie rodzącym
skutków finansowych.
6. W czasie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do informowania (telefonicznie,
mailem) Zamawiającego o postępach w pracach lub o ewentualnych powstałych problemach, czy
opóźnieniach. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego stawienia się w celu weryfikacji
przygotowywanego pojazdu od strony technicznej.
7. Z przeprowadzonego odbioru strony sporządzą protokół, określający stan techniczny odbieranego
samochodu oraz ewentualne stwierdzone usterki i ustalony przez Strony termin ich usunięcia.
8. W przypadku stwierdzenia istotnych usterek Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru
przedmiotu zamówienia. W przypadku takim Wykonawca winien określić datę ponownego odbioru.
Za nieterminowe usunięcie wad zapisy § 9 mają zastosowanie.
9. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych usterek, nie później jednak
niż w terminie od daty ustalonej w usterkowym protokole. Niezachowanie tego terminu spowoduje
naliczenie przez Zamawiającego kar umownych, określonych w § 9 niniejszej umowy.
10. Szkolenie z obsługi pojazdu wraz z instruktażem prowadzenie pojazdu oraz obsługi urządzeń, dla
przedstawicieli Zamawiającego (dla minimum 6 osób), odbędzie się w siedzibie Wykonawcy, w dniu
odbioru końcowego. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych
zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.
11. Do pojazdu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:
a) instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenie i urządzeń .w języku polskim.
b) książkę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej
umowy.
c) dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu.
d) Świadectwo Dopuszczenia Wyrobu do Stosowania w Jednostkach Ochrony Przeciwpożarowej,
wydane przez CNBOP.
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§7
Podwykonawstwo
W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy podwykonawcy,
Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego wskazując część zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz Wykonawca zobowiązany jest do podania
nazw (firm) podwykonawców. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy
przez Wykonawcę może nastąpić na warunkach określonych w ustawie.
Brak informacji, o której mowa w ust. 1, będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania
Umowy przez Wykonawcę.
Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni Podwykonawców lub* W
celu sprawnego wykonania prac i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca oświadcza, że
Podwykonawcom zostanie powierzony następujący zakres prac:
1) nazwa podwykonawcy ………….
2) zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy …………...
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu
umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych
zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.
Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
§8
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Przedstawiciele
1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy jest Jakub Mirek – Skarbnik
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach tel. 792-929-592, email: kbamirek@gmail.com
2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy jest: ………….………..
3. Zmiana powyższych osób nie wymaga zmian do niniejszej umowy i jest dokonywana na podstawie
pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie.
§9
Odpowiedzialność i Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z realizacją
niniejszej umowy w pełnej wysokości z zastrzeżeniem, że przy realizacji Przedmiotu Umowy
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności wynikającej z profesjonalnego
charakteru podejmowanych czynności.
2. Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:
1) Zamawiający może żądać od Wykonawcy:
a) kary za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę (w szczególności w
przypadku określonym w § 11 ust 1 pkt b) w wysokości 10% ceny brutto ustalonej w § 4 ust. 1,
b) kary za nieterminowe wykonanie dostawy w wysokości 0,5% ceny brutto ustalonej w § 4 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia,
c) kary za nieterminowe usunięcie wad w wysokości 0,2% ceny brutto ustalonej w § 4 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia,
d) kary za nieterminowe przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego w wysokości 0,1% ceny brutto
ustalonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
2) Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn,
za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, wskazanych w § 11 ust 2 - w wysokości 10%
ceny brutto ustalonej w § 4 ust. 1.
3) Wykonawcy nie przysługuje kara umowna za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w
sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (§
11 ust 1 pkt a).
3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§10
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy jest nowy, wolny od wad i posiada prawem
wymagane świadectwa dopuszczenia. Wykonawca wraz z samochodem ratowniczo-gaśniczym
przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający udzielenie gwarancji jakości na warunkach
wskazanych w niniejszym paragrafie, oraz udziela rękojmi na przedmiot umowy.
O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie lub mailowo (bez
zachowania konieczności zachowania formy elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym), jednocześnie podając
miejsce oględzin mających na celu jej stwierdzenie. Wykonawca dokona oględzin, w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie do ….. godzin od dnia zgłoszenia
(czas reakcji na awarię). Do okresu przeznaczonego na dokonanie oględzin i okresu ich naprawy nie
wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. W wyniku dokonania oględzin, w tym samym dniu
sporządzony zostanie protokół, w którym również ustalony zostanie termin usunięcia wad.
Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 2 nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia.
Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.
W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi wszystkie naprawy przeprowadzane będą w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego przez autoryzowany serwis na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy bez względu na koszty, jakie
będzie musiał ponieść. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad powstałych z jego
winy, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W takim przypadku Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji.
Gwarancja i rękojmia dla samochodu ratowniczo-gaśniczego wynosi …… miesiące liczone od
dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego.
Gwarancja polega na bezpłatnej naprawie lub wymianie niesprawnego elementu lub podzespołu
pojazdu, którego niesprawność wynika, w szczególności z wady wykonawczej lub montażowej w
procesie produkcyjnym.
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9. Gwarancja udzielona Zamawiającemu obejmuje cały samochód ratowniczo-gaśniczy ze wszystkimi
jego stałymi elementami, w tym elementy eksploatacyjne takie jak elementy układu zawieszenia,
elementy układu kierowniczego, elementy układu przeniesienia napędu, elementy układu
wydechowego, a także na powłokę lakierową oraz na perforację korozyjną, również w przypadku
jeśli gwarancja udzielona Wykonawcy przez producentów lub poddostawców elementów jest
krótsza, niżeli gwarancja udzielona Zamawiającemu na samochód. Natomiast jeżeli gwarancja
udzielona przez producentów lub poddostawców elementów jest dłuższa niżeli gwarancja udzielona
Zamawiającemu przez Wykonawcę na samochód, wówczas Zamawiający może jej dochodzić
bezpośrednio u producentów lub poddostawców elementów, w tym celu Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu komplet dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producentów lub
poddostawców elementów.
10. Wszystkie oryginalne części zamienne zamontowane w ramach naprawy gwarancyjnej są objęte
gwarancją do końca okresu gwarancji.
11. Gwarancja obowiązuje co najmniej na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.
12. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują niezależnie od wykonanego przebiegu kilometrowego
samochodu.
13. Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z
dostarczoną Dokumentacją techniczną, aktów wandalizmu, zdarzeń wynikłych z działania Siły
wyższej lub innych zdarzeń losowych.
14. Usługi gwarancyjne nie obejmują części podlegających naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji,
takich jak: filtry oleju, filtry powietrza, filtry paliwa, filtry przeciwpyłowe układu klimatyzacji, pióra
wycieraczek, oraz materiałów eksploatacyjnych, takich jak: wszelkie smary, towoty, oleje oraz płyny,
a w tym szczególnie: płyn układu chłodzenia, płyn układu wspomagania, płyn hamulcowy.
15. Okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy gwarancyjnej, liczony w pełnych dobach od
momentu zgłoszenia wady do chwili powrotu samochodu do eksploatacji.
16. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczania przedmiotu umowy w
związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie Zamawiającego,
przemieszczenie dokonuje się na koszt Wykonawcy, w sposób i na warunkach określonych
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
17. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji niezależnie od rękojmi,
jeżeli reklamował przed upływem tych terminów.
18. Dla potrzeb wykonywania uprawnień z rękojmi i gwarancji, ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa
o Zamawiającym należy przez to rozumieć także jednostkę OSP uprawnioną do używania
zakupionego samochodu.
19. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.
20. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli
Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
21. Powyższe postanowienia nie ograniczają i. nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy na
podstawie przepisów kodeksu cywilnego, dotyczących odpowiedzialności kontraktowej lub
deliktowej.
§ 11
Odstąpienie od Umowy
Oprócz wypadków określonych w treści przepisów tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom
przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
odstąpienie od umowy może w tym wypadku nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia przez
Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach;
b) Wykonawca nie przystąpił do wykonania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz realizuje
umowę niezgodnie z treścią niniejszej umowy. odstąpienie od umowy może w tym wypadku
nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych
okolicznościach;
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy przez okres powyżej 3 tygodni. Odstąpienie
od umowy może w tym wypadku nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia przez
Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach;
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 12
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowień umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.
3. Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 Ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących sytuacjach:
1) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej dostawę samochodu w oznaczonym w
umowie terminie – dopuszcza się możliwość zmiany terminu dostawy samochodu; na potrzeby
umowy Strony przyjmują, iż siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było
przewidzieć, analizując i uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy, jak również któremu nie
można było zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi sposobami,
2) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT – dopuszcza się możliwość zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie podatku VAT,
3) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających
na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji samochodu
lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości zamawianego samochodu – dopuszcza się zmianę
specyfikacji techniczno-użytkowej,
4) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę obowiązującego prawa, której nie dało się
przewidzieć w dacie składania oferty bądź zakończenie produkcji konkretnych materiałów lub
zaprzestanie stosowania określonych rozwiązań technicznych – dopuszcza się zmianę
specyfikacji techniczno-użytkowej w tym zakresie.
4. Powyższe zmiany zapisów umowy mogą być dokonywane na pisemny uzasadniony wniosek
każdej ze stron i wymagają pisemnej zgody drugiej strony (aneks do umowy).
5. Zmiany danych dotyczących stron, innych osób wskazanych imiennie w umowie, nie będą
traktowane jako zmiany Umowy i będą dokonywane w formie jednostronnego oświadczenia
Strony, której zmiana dotyczy, złożonego na piśmie pod rygorem nieważności.
6. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 4 , nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy,
o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.
§ 13
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego
1. 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:
▪
▪

▪

▪

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach
ul. Św. Floriana 3, 32-065 Krzeszowice
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup nowego lekkiego
samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Krzeszowicach, numer sprawy 1/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa
Pzp”;
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;
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▪

▪
▪

▪

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

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;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− 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
/
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./
− 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
/
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./
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
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.
§ 14
Postanowienia końcowe
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku
z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących
zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów
prawa.
Strony umowy zobowiązują się chronić interesy partnera. W każdym przypadku, kiedy wykonanie
umowy będzie zagrożone, Strony zobowiązane są do natychmiastowego poinformowania partnera,
ze wskazaniem wszelkich przyczyn powodujących niemożność wykonania umowy.
Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może
zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do
wyeliminowania .wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją Umowy.
Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostało uznane za nieważne lub
niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W takim przypadku postanowienie
nieważne lub niewykonalne będzie uznane za zmienione w taki sposób, który ułatwi zrealizowanie
intencji Stron oraz ekonomicznych i prawnych celów umowy, które Strony pragnęły zrealizować
przejmując te postanowienia, które okazały się nieważne lub niewykonalne.
Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie będzie mieć wpływu na ważność
pozostałych postanowień Umowy. W przypadku unieważnienia jakiegokolwiek postanowienia,
Strony podejmą niezbędne kroki w celu utrzymania intencji i zamiaru dalszego postanowienia.
Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego oraz 1
egz. dla Wykonawcy.

Załączniki:
Zał. Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zał. Nr 2 - wypis z CEIDG / KRS Wykonawcy,
Zał. Nr 3 - wydruk z portalu podatkowego, potwierdzający, że Wykonawca jest czynnym
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podatnikiem VAT.

Zamawiający:

Wykonawca

