Załącznik nr 6
do zapytania ofertowego

WZÓR /PROJEKT/ UMOWY

UMOWA NR ………
zawarta w dniu ………………………………... w Cieszanowie pomiędzy:
Gmina
Cieszanów,
z
siedzibą
w
Cieszanowie
przy
ul.
Rynek
1,
37-611 Cieszanów, NIP: 793-15-03-557, reprezentowanym przez Zdzisława Zadwornego
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Stanowskiej,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………….zwanym dalej „Wykonawcą”.
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego marka:
........................... model: …………..…, typ: ………………, VIN ………………….. rok
produkcji: ………….…, na potrzeby Gminy Cieszanów, o właściwościach i parametrach
technicznych szczegółowo opisanych w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego
(O.ZO.271.1.2019 z dnia …….….) oraz zgodny z ofertą Wykonawcy z dnia
……………………
§2
1. Wykonawca zobowiązuję się do dostawy samochodu:
1) fabrycznie nowego,
2) wolnego od wad fizycznych i prawnych,
3) nieużywanego,
4) wyprodukowanego w 2018 lub 2019 r.
2. Wykonawca nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru samochodu
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty dotyczące przedmiotu
zamówienia w języku polskim:
1) kartę pojazdu,
2) książkę przeglądów serwisowych,
3) książkę gwarancyjną pojazdu,
4) instrukcję obsługi,
5) świadectwo homologacji europejskiej i polskiej,
6) dokument potwierdzający spełnienie norm emisji spalin.
§3
1. Samochód będący przedmiotem umowy zostanie:
1) odebrany przez Zamawiającego z siedziby (salonu) Wykonawcy (o ile siedziba
Wykonawcy znajduje się w odległości nie większej niż 120 km od siedziby
Zamawiającego),

1

2.

3.
4.
5.

6.

7.

2) dostarczony przez Wykonawcę na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego,
tj. Gmina Cieszanów ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów (jeżeli siedziba Wykonawcy
znajduje się w odległości większej niż 120 km od siedziby Zamawiającego).
*niewłaściwe skreślić
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 3 dni wcześniej
o planowanym terminie odbioru samochodu. Odbiór odbędzie się w dniach i godzinach
urzędowania Zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00).
Przygotowany do odbioru samochód będzie miał wykonany przez Wykonawcę i na jego
koszt „przegląd zerowy”, co będzie potwierdzone w książce przeglądów serwisowych.
Odbiór samochodu zostanie poprzedzony jego przetestowaniem oraz sprawdzeniem
poprawności działania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
W przypadku ujawienia się wad samochodu w trakcie jego odbioru, przez co rozumie się
także niespełnienie przez przedmiot niniejszej umowy warunków określonych w §1
§2 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do ich usunięcia.
Jeżeli w trakcie odbioru samochodu zostaną stwierdzone wady samochodu, Zamawiający
odmówi jego odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje
się usunąć wady ujawnione w trakcie odbioru w terminie 5 dni od dnia odbioru.
Za termin wykonania niniejszej umowy Zamawiający uważa dzień podpisania przez
Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu.

§4
1. Wykonawca udziela następującej gwarancji na dostarczony samochód:
1) na naprawy mechaniczne (bez limitu kilometrów) - .............................................................,
2) na perforację nadwozia (bez limitu kilometrów) - .................................................................,
3) na lakier (bez limitu kilometrów) - ........................................................................................,
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru
samochodu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w ciągu 14 dni
od dnia zgłoszenia uszkodzenia (awarii) przez Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy termin naprawy gwarancyjnej będzie przekraczał 14 dni od dnia
zgłoszenia uszkodzenia (awarii), Wykonawca przekaże Zamawiającemu na czas naprawy,
na swój koszt, sprawny technicznie samochód zastępczy o równoważnych lub lepszych
parametrach technicznych od samochodu będącego przedmiotem umowy.
5. Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia z użytkowania
samochodu będącego przedmiotem umowy, spowodowanego jego naprawą.
6. Wykonawca w ramach gwarancji dokona nieodpłatnej wymiany samochodu na nowy, wolny
od wad, o parametrach nie gorszych niż parametry wymienionego samochodu
w przypadkach, gdy:
1) czas naprawy samochodu przekroczy 30 dni licząc od dnia zgłoszenia tej naprawy
- wymiana nastąpi wraz z upływem tego okresu,
2) samochód wykaże wady w działaniu po 3 kolejnych naprawach – wymiana nastąpi
w terminie 14 dni licząc od dnia zdiagnozowania czwartego uszkodzenia (awarii).
7. Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
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8. Wykonawca zapewnia, że usługi serwisowe świadczone będą przez osobę/osoby
o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu.
§5
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie
………………………………....zł brutto (słownie: ……………………………….. 00/100).
2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany w fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury przez Zamawiającego.
3. Wykonawca wystawi fakturę na następującego płatnika: Gmina Cieszanów, ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów, NIP 793-15-03-557.
§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w przypadku:
1) niezrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy w terminie
określonym w §8 – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w §5 ust. 1 niniejszej umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia, do dnia zrealizowania
dostawy,
2) niedotrzymania terminu:
a) przekazania dokumentów, o którym mowa w §2 ust. 2 umowy,
b) usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze samochodu, o którym mowa w §3 ust. 4
umowy,
c) naprawy gwarancyjnej, o którym mowa w §4 ust. 4 umowy,
d) przekazania Zamawiającemu na czas naprawy samochodu – pojazdu zastępczego,
o którym mowa w §4 ust. 5 umowy,
w wysokości 200,00 zł brutto, licząc za każdy dzień opóźnienia,
3) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.
3. Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.
§7
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku gdy:
1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy trwa dłużej niż 5 dni,
2) opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa §3 ust. 4 niniejszej umowy trwa dłużej niż
5 dni,
3) opóźnienie w przekazaniu dokumentów, o których mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy
trwa dłużej niż 5 dni,
2. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje z zachowaniem formy
pisemnej z podaniem przyczyny rozwiązania.
3. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty zastrzeżonych w niniejszej
umowie kar umownych.
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§8
Termin wykonania przedmiotu umowy: 90 dni od dnia podpisania umowy, tj. ………..……
§9
Ochrona danych osobowych
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca –
podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
a. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową,
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,
c. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,
d. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,
e. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii
lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania
się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.
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8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dłuższym niż 7 dni
10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone
na Wykonawcę.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez
inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.
15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane
w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§11
Wszystkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§12
Sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej
ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

………………………….

…………………….….…
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