Załącznik nr 7 do SIWZ
Wzór
Umowa
nr .................................zawarta w dniu …………....................
w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie
11 - przetargu nieograniczonego pomiędzy:
Stowarzyszeniem

Pomocy

Osobom

Niepełnosprawnym

„Kuźnia

Życzliwości”

z/ s w Szczercowie, ul. 3 Maja 6, 97-420 Szczerców, KRS 0000419670, NIP 7692219993,
Regon 101422036, e-mail: kontakt@kuzniazyczliwosci.pl,

www.kuzniazyczliwosci.pl,

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu – Andrzeja Klimas
Wiceprezes Zarządu – Pawła Koszek
a
.................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez :
..........................................................
o następującej treści:

§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostarczanie przez Wykonawcę pojazdu w
ramach zadania pn.:………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej, zgodnie ze złożoną ofertą
przetargową z dnia ................... .
2. Wartość zamówienia netto wynosi: .......................... zł (słownie: ..................... zł), plus
podatek VAT …..%, co stanowi kwotę brutto w wysokości ………………………. zł
(słownie: …………………………….. zł).
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§ 2.
1.

Wykonawca zrealizuje dostawę na własny koszt i ryzyko w terminie 14 dni od daty
podpisania niniejszej umowy w pełnym zamówionym zakresie. Jeżeli dostawa wypada
w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i dni ustawowo wolne od pracy) dostawa
nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

2.

Dostawa zostanie potwierdzona protokołem odbioru.

3.

Należność za dostarczony towar zostanie uregulowana przelewem w terminie 14 dni
od otrzymania faktury na konto Wykonawcy wpisane na fakturze. Jeżeli ostatni dzień
terminu płatności przypada w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy za termin
płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu. Za dzień
zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4.

Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wpisany na fakturze stanowić
będzie rachunek rozliczeniowy o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo kredytowej, której Wykonawca jest członkiem, otwarty w związku
z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą – wskazanych
w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizującym i potwierdzony
przy wykorzystaniu STIR systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej
w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji Podatkowej.

5.

W przypadku wystawienia faktury (faktury korygującej) niezgodnie z zawartą umową
lub przepisami podatkowymi termin płatności faktury rozpocznie swój bieg od daty
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury korygującej.

6.

W przypadku opóźnienia w terminie zapłaty, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy
przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.
§ 3.

1.

Za opóźnienie w terminie realizacji zamówienia, o którym mowa w §1 umowy,
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości
brutto złożonego zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie.

2.

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości
umowy brutto, jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie
lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3.

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego, odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary
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umowne.
4.

Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

do

kompensaty

należności

z

tytułu

przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowane dostawy, poprzez
potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z faktury, o której mowa
w §2 ust. 3.
5.

Kary umowne podlegają sumowaniu.
§ 4.

Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności,
przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji,
poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa.
§ 5.
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się
rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu
będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 6.
W razie zaistnienia 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, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§ 7.
1.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej
jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
–Prawo zamówień publicznych.

2.

Zmiana ceny może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie
za zgodą Zamawiającego, w wyniku okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy lub kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego.

3.

W szczególności strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany
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objętego umową asortymentu o określonej nazwie handlowej na odpowiedni
równoważny asortyment o innej nazwie handlowej, przy zachowaniu ich parametrów
techniczno-jakościowych (co najmniej jak dotychczas dostarczane) w przypadku
udokumentowanego przez Wykonawcę wstrzymania lub zakończenia produkcji
asortymentu objętego umową, wprowadzenia modyfikacji w dostarczanych produktach
skutkujących polepszeniem ich jakości/ funkcjonalności, przy czym Wykonawca ma
obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego zarówno o terminie wstrzymania
lub

zakończenia

produkcji

jak

również

o

terminie

wznowienia

produkcji

zakontraktowanego asortymentu.
4. Strony postanawiają, iż dokonają zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki
podatku od towarów i usług.
§ 8.
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” z/s w Szczercowie, adres: ul. 3 Maja 6,
97-420 Szczerców;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować

w

sprawach

przetwarzania

Państwa

danych

osobowych

za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@kuzniazyczliwosci.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c
RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę
z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych będą także 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 (Pzp);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
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6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
administratora.
2.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp
albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów przez okres
wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji
ww. celu. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe.
§ 9.

1.

W pozostałych sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych, a także postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia dotyczącej postępowania, w wyniku którego została zawarta niniejsza
umowa.
§ 10.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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