UMOWA nr ………………
Umowa została zawarta w Czarnówku, dnia ………………….
pomiędzy:
Zakładem Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością, z siedzibą w Czarnówku nr 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska,
reprezentowaną przez Prezesa Annę Rudnicką,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………..
reprezentowanym przez: …………………………….
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w toku postępowania
o zamówienie publiczne na zakup i dostawę turbiny antyodorowej na teren Zakładu
Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z oo. w Czarnówku nr
……………..
Strony oświadczają, co następuje:

1.
2.
3.

4.

5.

§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup i dostawa turbiny antyodorowej na teren
Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o o. w Czarnówku.
Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt odpowiada wszystkim cechom określonym
w Opisie Przedmiotu Zamówienia w SIWZ oraz jest fabrycznie nowy.
Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem dostarczonego sprzętu, posiada prawo
swobodnego nim dysponowania, oraz że nie jest on dotknięty żadną wadą fizyczną, a także
wadą prawną, w szczególności nie jest on obciążony prawami osób trzecich.
W ramach niniejszej umowy Wykonawca, zobowiązany jest do spełnienia na rzecz
Zamawiającego następujących świadczeń:
1) dostarczenia własnym transportem i na własny koszt i ryzyko turbiny antyodorowej do
siedziby Zamawiającego wraz z wyposażeniem oraz wymaganymi dokumentami,
2) rozładunku sprzętu ze środka transportu oraz przetransportowania go w miejsce
wskazane przez Zamawiającego - na własny koszt i ryzyko,
3) podłączenia, uruchomienia urządzeń i sprawdzenia prawidłowości ich działania,
4) przeprowadzenie instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie
eksploatacji, konserwacji i dokonywania drobnych napraw urządzeń. Instruktaż ten
odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
5) zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości, jak również obsługi
serwisowej w okresie pogwarancyjnym na warunkach określonych w niniejszej
umowie;
Wraz z dostawą urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać
Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) deklarację zgodności WE;
2) instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia;
3) listę części zamiennych;
oraz wszelkie inne dokumenty, pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z urządzeń
zgodnie z prawem oraz zgodnie z ich technicznym i gospodarczym przeznaczeniem.
Wydanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w treści niniejszego ustępu

wymaga pisemnego potwierdzenia w treści protokołu odbioru przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego. Wszystkie określone w treści niniejszego ustępu
dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język
polski.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

§2
Wykonawca udziela …………. miesięcznej gwarancji jakości na urządzenia. Okres
rękojmi za wady sprzętu jest równy 24 miesiącom. Udzielona gwarancja jakości i rękojmia
za wady oznaczają, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wynikłe
szkody w mieniu Zamawiającego i utracone przez niego korzyści, będące następstwem
ujawnionych wad sprzętu.
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady urządzenia rozpoczyna swój bieg od daty
podpisania przez strony protokołu odbioru.
Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych
Wykonawca może zlecić innemu profesjonalnemu podmiotowi, na własną
odpowiedzialność i na własny koszt. W okresie gwarancji jakości Wykonawca
zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń
sprzętu, t.j. do bezpłatnej naprawy lub wymiany - według wyboru Zamawiającego:
podzespołów, elementów wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się
wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych
materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych
przyczyn. Gwarancją objęte są wady urządzenia wynikające z wad materiałowych oraz
wad wykonania.
Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonywane
będą w siedzibie Zamawiającego. Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów,
transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne
koszty związane wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady
obciążają Wykonawcę.
Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania
wad sprzętu - ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w ciągu 7 dni od daty doręczenia
mu zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu na numer
................. lub poczty elektronicznej na adres: .......@......... .
Wykonawca oświadcza, że okres każdej naprawy gwarancyjnej nie przekroczy 7 dni od
dnia doręczenia mu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Opóźnienie
Wykonawcy w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą.
W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia
wymiany. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad urządzenia we wskazanym powyżej terminie,
Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej - na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do stosowania się do
wskazówek Wykonawcy, co do zasad korzystania z urządzenia.
Wykonawca gwarantuje obsługę serwisową w okresie pogwarancyjnym, przez okres 5 lat
od daty podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust.1
umowy, w zakresie usuwania wad urządzeń objętych umową, przy czym Zamawiający nie
ma obowiązku korzystania obsługi serwisowej Wykonawcy w okresie pogwarancyjnym.
W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych Strony
mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy
poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie 14
dni nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta
przysługiwać będzie Zamawiającemu. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi

stanowisko Zamawiającego, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu
Zamawiającemu całości kosztów wykonania ekspertyzy.
9. Dokonanie odbioru urządzeń zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia Wykonawcy
od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

1.
2.
3.
4.

§3
Dostawa będąca przedmiotem Umowy zostanie zrealizowana w terminie do 30.04.2021r.
Termin, o którym mowa w ust. 1, obejmuje dostawę oraz odbiór przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie
dostarczenia urządzenia z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie własności urządzeń na Zamawiającego
nastąpi z chwilą zapłaty.

§4
1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto
…………………..zł (słownie: ……………………. zł ………./100).
2. Wskazana wyżej kwota zawiera podatek VAT w stawce: 23% tj. …………………… PLN.
3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
4. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu wpływu środków na rachunek
Wykonawcy.
5. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§5
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia
określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w
sytuacji, gdy zastrzeżona kara umowna nie pokryje w pełni wyrządzonej szkody.
§6
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
§7
Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom
Wykonawcy do pomieszczeń i personelu Zamawiającego - w zakresie niezbędnym do
wykonania niniejszej umowy.
§8
Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich,
które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie
w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§9
1. Zamian umowy możliwa jest jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie sporządzonego
na piśmie aneksu podpisanego przez strony.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w
wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy w sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 1 – 1b ustawy
Prawo zamówień publicznych, oraz w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących prawa podatkowego.
4. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji
umowy:
4.1. w przypadku wniesienia odwołania przez Wykonawcę (dotyczy postępowania wyboru
wykonawcy niniejszego postępowania) wobec czynności wykluczenia odwołującego,
odrzucenia oferty odwołującego lub wyboru najkorzystniejszej oferty i przedłużającej się
procedury zawarcia umowy,
4.2. wystąpieniem okoliczności których strony umowy nie były w stanie przewidzieć
pomimo zachowania należytej staranności
jednak nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Dopuszczalne są również zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do
umowy, które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a zmiany nie będą istotne
zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1e ustawy Pzp.
6. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:
6.2. zmiana nr rachunku bankowego
6.3. zmiana danych teleadresowych.
Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
7. Strony mogą być zwolnione od obowiązków wynikających z Umowy w przypadku
zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym strona nie
mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), i które nastąpiły po
zawarciu Umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części. O zaistnieniu
okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są zobowiązane niezwłocznie się
powiadomić w formie pisemnej. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 30dni, każda ze
stron ma prawo do rozwiązania Umowy w formie pisemnej ze skutkiem
natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej stronie.
§ 10
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego, w tym przepisy o rękojmi dotyczące dzieła oraz przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

§ 13
1. Wykonawca, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – dalej RODO),
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy.
2. Zgodnie z art. RODO Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta
Błękitna Kraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czarnówku.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:
biuro@zzo-czarnowko.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy oraz wykonania ciążących na
Zamawiającym obowiązków prawnych -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO.
4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach, jeśli
będzie to konieczne, dane mogą być przekazane w celu realizacji obowiązków
Zamawiającego.
5) Dane osobowe przechowywane będą przez czas:
a) trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
b) wykonywania obowiązków prawnych;
c) w którym przepisy nakazują Zamawiającemu przechowywać dane;
d) w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku;
e) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności.
3. Wykonawca posiada prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych przez wykonawcę jest dobrowolne, jednakże odmowa podania
danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
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