„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Załącznik nr 12do SIWZ
(PROJEKT UMOWY)
Umowa nr ….. / 2020
zawarta w dniu ………………………… ….. r. w Brójcach, pomiędzy:
pomiędzy Gminą Brójce (Regon: 472057750; NIP: 7282700283) z siedzibą Urzędu Gminy
95-006 Brójce 39, reprezentowaną przez:
1. Radosława Wiktora Agaciaka - Wójta Gminy Brójce
przy kontrasygnacie Renaty Śliwińskiej - Skarbnika Gminy Brójce
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej ,,Wykonawcą”
W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego o nazwie: „Zakup samochodu 8+1 z windą do przewozu osób
niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich”, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, nr referencyjny ZP.271.1.15.2020, strony zawierają umowę
o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Przedmiotem umowy jest dostawa na adres Urząd Gminy Brójce, 95-006 Brójce 39,
fabrycznie nowego, rok produkcji ……... r., samochodu przystosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych marki …………….. w ilości 1 szt. w ramach zadania pn.:
„Zakup samochodu 8+1 z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na
wózkach inwalidzkich”. Przedmiot zamówienia zgodny z opisem technicznym
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania
i przekazania Zamawiającemu w sposób określony umową przedmiotu umowy zgodnie
z opisem zawartym w SIWZ stanowiącym integralną część umowy, zasadami wiedzy
technicznej oraz do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie
w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.
Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy obciążają Wykonawcę.
Wykonawca oświadcza, że pojazd nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób
trzecich, jest fabrycznie nowy i ma uregulowane wszelkie opłaty.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko
wraz z kartami gwarancyjnymi i innymi dokumentami, które dotyczą przedmiotu umowy,
zgodnie z postanowieniami SIWZ.
Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się również do świadczenia usług
serwisowych przedmiotu umowy.
Przedmiotowe zadanie dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
na
podstawie
umowy
nr
4/GB/WRR/000205/05/D zawartej w dniu 8 października 2020 r. pomiędzy
Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Brójce w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D.
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§ 2.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia
1.
2.

Strony ustalają termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia: 29 stycznia 2021 r.
Za termin wykonania przedmiotu umowy strony przyjmują dzień podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 3
Umowy.

§ 3.
Realizacja przedmiotu umowy
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Dostawa będzie dokonana na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiór samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w miejscu
dostawy. Z odbioru sporządza się protokół odbioru, który podpisują obie Strony.
Po wykonaniu czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy przedstawiciel
Wykonawcy oraz upoważniony przedstawiciel Zamawiającego podpiszą protokół
odbioru.
Protokół odbioru zostanie podpisany po:
a)
dostarczeniu przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
b)
sprawdzeniu przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego zgodności
dostarczonego przedmiotu z ofertą (w tym kompletności oferowanego wyposażenia
dodatkowego) oraz ich prawidłowego funkcjonowania;
c)
wydaniu Zamawiającemu wypełnionych i podpisanych dokumentów
gwarancyjnych – książka gwarancyjna przedmiotu umowy wraz ze szczegółowymi
warunkami gwarancji i serwisu sporządzona w języku polskim z wykazem
punktów serwisowych; zgodnie z treścią SIWZ oraz § 7 umowy.
d)
wydaniu Zamawiającemu: książki przeglądów serwisowych, świadectwa
homologacji auta bazowego 9-cio osobowego (8+1) oraz pojazdu do przewozu
osób niepełnosprawnych;
e)
wydaniu Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu między
innymi karty pojazdu;
f)
wydaniu Zamawiającemu wszelkich niezbędnych certyfikatów dostarczonego
wyposażenia dla którego jest to wymagane przepisami prawa.
W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w związku z nie
wykonaniem przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu
lub z powodu stwierdzenia wad towarów przy odbiorze przedmiotu umowy, nie
sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy
podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do robót przedmiotu
umowy i wezwaniu do usunięcia wad. Zaniechanie złożenia takiego oświadczenia przez
Zamawiającego będzie uważane za dokonanie odbioru pojazdu, o którym mowa w § 1
niniejszej umowy.
Przez wady przedmiotu umowy uniemożliwiające podpisanie protokołu odbioru rozumie
się także niekompletność dostarczonego przedmiotu umowy tj. niedostarczenie
któregokolwiek z wyposażenia wskazanego w ofercie oraz, niezgodności dostarczonego
przedmiotu umowy, w stosunku do zapisów SIWZ i złożonej oferty.
Wszystkie niezbędne do sprawdzenia przedmiotu umowy urządzenia oraz opisy
techniczne a także pomoc ze strony personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy
(podwykonawców) niezbędna do dokonania sprawdzenia przedmiotu umowy, będą
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8.

udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę, bez ponoszenia z tego tytułu przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.
§ 4.
Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością wymaganą w obrocie
gospodarczym.
2) skierowania do realizacji umowy pracowników posiadających niezbędne
doświadczenie oraz wykorzystać zasoby niezbędne do zrealizowania przedmiotu
zamówienia.
2. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza: .................................. tel..............
1.

§ 5.
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do
1) zapewnienia warunków organizacyjnych, technicznych i prawnych niezbędnych
Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy.
2) Zapewnienia udziału w realizacji przedmiotu zamówienia personelu, który odbierać
będzie dostarczony przedmiot zamówienia.
3) Dokonania odbioru prawidłowo zrealizowanego przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza:
…………………………………………………………
§ 6.
Warunki płatności
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:
wartość netto: ……………………… zł
(wartość netto słownie: …………………………………………………………………..)
wartość brutto: …………………….. zł
(wartość brutto słownie: …………………………………………………………………)
2. Zapłata zostanie dokonana na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
Podstawą do wystawienia faktury stanowi podpisany przez Zamawiającego protokół
odbioru stwierdzający wykonanie zamówienia oraz ewentualnie usunięcie wad
stwierdzonych w toku odbioru.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wskazane w ust. 1 przelewem w złotych
polskich w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
a) Błędnie wystawiona faktura lub brak protokołu odbioru wraz z dokumentami
wymienionymi w § 3. ust. 4 umowy spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego
terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
1.
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b) W przypadku wystawienia wadliwej faktury VAT za pośrednictwem platformy PEF,
zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666), Zamawiający
i Wykonawca zastrzega wystawienie korekty faktury za pośrednictwem platformy PEF.
5. Przelew będzie dokonany na następujący rachunek bankowy Wykonawcy:
Bank: …………………, nr rachunku: ………………………………….
6. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części,
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia.
7. Za termin wykonania płatności będzie uważany dzień potwierdzenia przez bank realizujący
płatność otrzymania od Zamawiającego dyspozycji przelewu płatności.
8. W przypadku nieterminowych płatności na rzecz Wykonawcy, Zamawiający uiści
ustawowe odsetki za opóźnienie.
9. Wykonawca oświadcza, że jest* / nie jest* czynnym* / zwolnionym* podatnikiem podatku
od towarów i usług VAT, co potwierdza wydruk z Portalu Podatkowego podatki.gov.pl
Ministerstwo Finansów, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy, oraz zobowiązuje się do
poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie statusu VAT najpóźniej z doręczeniem
faktury.
10. W przypadku zmiany stawek podatku VAT wartość tego podatku oraz wynagrodzenia
brutto zostaną naliczone i wypłacone Wykonawcy według właściwych stawek podatku
VAT obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przelewów metodą płatności
podzielonej („split payment”).
12. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy związany jest
z prowadzoną działalnością gospodarczą i znajduje się na „białej liście” - Wykazie
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, dostępnym na stronie internetowej
Ministerstwa Finansów.
13. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić
zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru
VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia. Zapłata
wynagrodzenia zostanie wstrzymana do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu tego
rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem Wykonawcy do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww.
wykazie. Ewentualnie do złożenia przedmiotu świadczenia pieniężnego do depozytu
sądowego, po uprzednim poinformowaniu o tym Wykonawcy za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy i udzieleniu mu dodatkowego terminu nie
krótszego niż 7 dni do wskazania rachunku bankowego ujawnionego na liście, o której
mowa w ust. 12.
14. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww.
wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie
w wysokości odsetek ustawowych lub żadne inne odsetki. Uznaje się, że zapłata nie
nastąpiła przez ten okres z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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§7
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy dostarczony w ramach
Umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz że dostarczony przedmiot
umowy jest zgodny z wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2560).
2. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z przedmiotem zamówienia wypełniony
i podpisany dokument gwarancyjny co do jakości dostarczonego pojazdu.
3. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na:
a)……………………. na podzespoły mechaniczne i elektryczne bez limitu kilometrów,
w ww. okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia bezpłatnych
przeglądów serwisowych obejmujących wymianę materiałów eksploatacyjnych wraz
z kosztami robocizny, wynikających z zaleceń producenta pojazdu,
b) 84 miesiące na perforację nadwozia i powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów,
c) 36 miesięcy na akumulator.
Dokumenty gwarancyjne dostarczane będą wraz z pojazdem, a gwarancja liczona będzie
od daty podpisania protokołu odbioru.
4. Postanowienia niniejszego paragrafu mają pierwszeństwo przed postanowieniami
wskazanymi w dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez Wykonawcę.
5. Obsługa gwarancyjna będzie świadczona przez uprawniony serwis.
6. Uprawionymi do zgłoszenia nieprawidłowości w przedmiocie umowy są przedstawiciele
Zamawiającego.
7. W przypadku dokonania naprawy lub wymiany przedmiotu umowy termin gwarancji dla
usuniętego lub wymienionego elementu liczony jest na nowo od daty dokonania odbioru
przez Zamawiającego przedmiotu umowy po naprawie gwarancyjnej.
8. Czas reakcji serwisu Wykonawcy w przypadku awarii samochodu wynosi maksymalnie
48 godzin o d zgłoszenia, a usunięcie usterki, wady nie może być dłuższe niż 10 dni, przy
czym dzień przekazania samochodu do naprawy wlicza się do okresu jego naprwy.
9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek przedmiotu umowy
w wyznaczonym terminie Wykonawca upoważnia nieodwołalnie Zamawiającego do
zlecenia napraw podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
10. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wykonywania przez
Zamawiającego przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy
w szczególności odnosi się do terminów określonych w niniejszym paragrafie
związanych z reakcją Wykonawcy i skutków ich niedochowania. Okres rękojmi jest
równy okresowi gwarancji, o którym mowa w ust. 3 lit. a).
§ 8.
Kary umowne
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:
a) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % kwoty brutto
wskazanej w § 6 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
b) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 15 % kwoty brutto wskazanej w § 6 ust. 1 umowy.
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2.
3.

4.
5.

1.

2.

c) w przypadku nie usunięcia zgłoszonych wad i usterek w przedmiocie umowy
w terminie wskazanym w § 7 ust 7 - w wysokości 0,2 % kwoty brutto wskazanej
w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia
Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie.
Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość
zastrzeżonych kar umownych oraz w innych wypadkach nienależytego wykonania
niniejszej umowy, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługuje prawo
naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
Strony wprowadzają zakaz przelewu wierzytelności wynikającej z tytułu wykonania
niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
§ 9.
Odstąpienie od umowy
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
Niezależnie od wyżej określonych uprawnień Zamawiający może odstąpić od umowy lub
jej części za pisemnym powiadomieniem drugiej strony, gdy wobec Wykonawcy otwarta
zostanie likwidacja lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie jego upadłości.
§ 10.
Zmiana Umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający oprócz
przypadków opisanych w art. 144 ustawy przewidział katalog zmian umowy, na które
mogą powoływać się strony niniejszej umowy.
2. Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na wykonanie dostawy.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy, o którym
mowa w umowie w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności w trakcie
realizacji przedmiotowej umowy:
a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które
było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie
można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;
b) w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej,
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Każdorazowa zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu do umowy.
5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiany danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);
6. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej
katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką
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zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej
w postaci aneksu do umowy.
§ 11.
OBOWIĄZKI STRON W ZWIĄZKU Z ZAISTNIENIEM WPŁYWU
OKOLICZNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM COVID-19 NA NALEŻYTE
WYKONANIE UMOWY.
1. Strony niniejszej umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ
wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do
informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą
dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 3
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość
wykonania umowy;
6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5 powyżej, w zakresie w jakim dotyczą one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
7) W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną
z realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów,
o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje
w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców.
2. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19
na należyte wykonanie tej umowy.
3. Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w ust. 1 i 2 powyżej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa
w ust. 1 powyżej, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne
oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,
o których mowa w ust. 1 powyżej, wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu
z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany
każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
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5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,
o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust.
1, zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie
z ust. 4.
6. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej
kształtujące sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje się te
postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,
o których mowa w ust. 1, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania
umownego prawa odstąpienia od umowy.
7. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar
umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte
wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której mowa w ust. 1,
w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań,
lub ich wysokość.
8. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem
COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która
jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają
odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy
lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób
wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.
9. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta
obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca
i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób
zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej
korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie
z ust. 4.
10. Przepisy ust. 8 i 9 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym
podwykonawcą.
11. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz
związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się, umowy w sprawie zamówienia
publicznego zawierane są pod rygorem nieważności w formie pisemnej, albo za zgodą
zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
12. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który
obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na
wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w ust.1,
z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić
zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku
z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii.
13. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który
obowiązywał jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego, o którym
mowa w ust. 12, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ terminu,
o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od
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dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
14. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa
w okresie, o którym mowa w ust. 12, zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia
z zabezpieczenia, o którym mowa w tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni przed
upływem ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego ważność lub wniesie
nowe zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane przez zamawiającego.
15. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa
w okresie między 91. a 119. dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia po
dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19.
16. Obliczając terminy, o których mowa w ust. 12-15, dzień odwołania ogłoszenia stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych
terminów.
§ 12.
Ochrona danych osobowych
1. Strony umowy będą przetwarzać dane osobowe, powierzone na podstawie niniejszej
umowy w związku z realizacją przedmiotu umowy.
2. Strony umowy oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO
poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym
z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Osoby przetwarzające przedmiotowe dane po stronie Zamawiającego i Wykonawcy
posiadają odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy.
4. Strony umowy nie przekazują danych do państwa trzeciego, a jedynie mogą przekazywać
instytucją publicznym w celu rozliczeń finansowych, a także kontroli przestrzegania
prawa powszechnie obowiązującego.
§ 13.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

