UGB.7013…...2021

Umowa …../2021
zawarta w dniu ……..2021 roku w Rząśni, pomiędzy Gminą Rząśnia, ul. Kościuszki 16,
98-332 Rząśnia reprezentowaną przez:
Tomasza Stolarczyka – Wójta Gminy Rząśnia
przy kontrasygnacie Renaty Buczkowskiej – Skarbnika Gminy
zwanym dalej „Zamawiającym"
a
……………………………………….. NIP …… REGON ……
zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż następującego oznakowania drogowego na
terenie gminy Rząśnia:
a) Oznakowania pionowego
b) Oznakowania poziomego
2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu umowy został określony w projektach organizacji
ruchu i ofercie Wykonawcy -załącznik nr 1 do niniejszej umowy stanowiący jej integralną
część.
3. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z ofertą bez udziału
podwykonawców.
4. Na każdy element oznakowania wchodzącego w zakres przedmiotu umowy Wykonawca
obowiązanych jest dostarczyć wymagane przepisami prawa certyfikaty lub atesty.
§2
1.Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do 50 dni od podpisania umowy.
2.Wykonawca oświadcza, że użyte do montażu materiały i urządzenia wolne są od wad
fizycznych i prawnych.
§3
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela …… miesięcy gwarancji i rękojmi.
W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek w terminie
7 dni od daty zawiadomienia o ich wystąpieniu. Wystąpienie usterek w okresie gwarancji
będzie zgłaszane pisemnie na adres wykonawcy lub droga elektroniczną na adres email:
……………..
2. W przypadku nie usunięcia usterek w tym terminie Zamawiający powierzy usunięcie
usterek osobie trzeciej a kosztami obciąży Wykonawcę bez odrębnego upoważnienia sądu w
tym zakresie.
§4
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ……….. zł brutto słownie:
trzynaście tysięcy czterdzieści siedem ……….. złotych brutto.
2. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
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w fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania wystawionej faktury. Wykonawca musi być
właścicielem konta wskazanego we fakturze. Konto musi być uwidocznione w Centralnej
Ewidencji Kont Bankowych
3. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru
przedmiotu umowy.
4.Wykonawca ma możliwość przesłania zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 r., poz. 2191). Faktury należy
przesyłać za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) - centralną platformę
do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów
pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami zamówień publicznych. Platforma
Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/
5. Strony dopuszczają możliwości częściowego fakturowania (nie więcej niż 2 faktury)
6. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może zbywać (dokonywać cesji) na rzecz osób trzecich wierzytelności
powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
§5
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za rozwiązanie umowy przez
którąkolwiek ze stron z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność ponosi Wykonawca w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek
ze stron z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
3. W przypadku rozwiązania umowy w zakresie jej części niewykonanej jej skutek w zakresie
rozliczeń następuje na przyszłość tj. ex nunc.
§6
1.Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci karę z tytułu niedotrzymania terminu wykonania
umowy w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. Zapłata kary o której mowa w pkt 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania
przedmiotu umowy.
3.Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 60% wartości wynagrodzenia
umownego brutto.
§7
1.Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy mogą dotyczyć między innymi:
a) terminu realizacji umowy mogą wystąpić tylko w przypadkach:

w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia lub niezależnych
od stron (w szczególności wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej, np.
klęski żywiołowej, ogłoszenia stanu wyjątkowego), a także wynikających z nich
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konsekwencji mających wpływ na realizację zamówienia (np. opóźnienia dostaw związanych
z wystąpieniem siły wyższej, w szczególności pandemii COVID-19),
b)
zmiany parametrów technicznych poszczególnych elementów oznakowania jeżeli z
uwagi na postęp techniczny przyczynią się do osiągnięcia lepszych parametrów niż te
wskazane dla danego elementu w ofercie
c)
Zmian ilości danego elementu oznakowania wskazanego w ofercie poprzez zwiększenie
lub zmniejszenie ilości danego oznakowania. Ostateczne wynagrodzenie wykonawcy będzie
wynikało z ilości dostarczonego oznakowania i ceny jednostkowej określonej w ofercie.
d)
zmian dotyczących wynagrodzenia umownego w sytuacji rezygnacji przez
Zamawiającego z części dostaw i montażu. Wynagrodzenie zostanie zmniejszone o wysokość
wynikającą z ceny jednostkowej za dany element wyposażenia określony w ofercie
Wykonawcy
e)
zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku
VAT na
dostawy
objęte przedmiotem zamówienia. W takim przypadku zmiana
wynagrodzenia zostanie dokonana poprzez zmianę wartości wynagrodzenia umownego o
różnicę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT w stosunku do tej określonej w ofercie.
f)
zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na
zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy;
§8
1.Do kontaktów w sprawach objętych przedmiotową umową:
a) Zamawiający upoważnia ……………….. tel. 044 6317122 wew. 231 e-mail: …………..
b) Wykonawca upoważnia: ……………….. tel. ……………………...… e-mail: ………..…

§9
1.W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
2. Do rozstrzygania sporów wynikłych w związku z realizacją niniejszej umowy właściwy
będzie sąd powszechny miejsca dla siedziby Zamawiającego.
§10
1.Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy unijnej reformy ochrony danych osobowych. Tym
samym, Wykonawca oświadcza również, że przetwarzanie powierzonych mu danych
osobowych, będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów 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 (zwanym dalej RODO)
2.Strony postanawiają, że zawarcie niniejszej Umowy stanowi udokumentowane polecenie
Zamawiającego, o którym mowa w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.
3.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:
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administratorem Pana danych osobowych jest Gmina Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98332 Rząśnia tel. 446317122 adres e-mail: gmina@rzasnia.pl/;
W sprawie danych osobowych może Pan kontaktować się z nami pod adresem:
iod@rzasnia.pl,
Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z realizacją niniejszej umowy ;
odbiorcami Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji
publicznej.
w odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych
 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
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje 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 Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
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