Umowa nr ……../2018
zawarta w dniu ………………….. 2018 r. w Wierzchosławicach pomiędzy:
Gminą Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550,
NIP: 873-11-11-741, REGON: 851660996
reprezentowaną przez Pana Andrzeja Mróz – Wójta Gminy
zwanym w tekście umowy „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………….………………………….,
z siedzibą w ........................... przy ........................................, REGON ………..…..., NIP ……..……...,
reprezentowanym/ą przez: …………………………………..,”
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”.
Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. Nr 1986) przepisów w/w
ustawy nie stosuje się.
§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę z montażem multimedialnej
„Ławki Niepodległości” według szczegółowych wymagań zawartych w Dokumentacji technicznej Ławki
Niepodległości oraz zapytaniu ofertowym. Ponadto oferta Wykonawcy stanowi integralną część
niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w §1 do 21 grudnia 2018 r.
2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się montaż multimedialnej „Ławki Niepodległości” we
wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji na działce nr 2093 w miejscowości Wierzchosławice.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanym montażu ławki na 3 dni przed
planowanymi pracami.
4. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot umowy na czas transportu oraz
ponosi wyłączną odpowiedzialność za przedmiot do chwili podpisania przez obie strony umowy
protokołu końcowego odbioru Przedmiotu Umowy.
5. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady Przedmiotu Umowy,
Zamawiający odmówi dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie
termin usunięcia wad.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości ……………. zł brutto (słownie: ……………………………………………………).
2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera obowiązujący zgodnie z odpowiednimi przepisami podatek
VAT w stawce …….%.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, do
14 dni licząc od dnia wystawienia faktury VAT.
4. Dane do faktury: Nabywca: Gmina Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550,
NIP 873-11-11-741; Odbiorca: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550.
§4
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustanawiają odpowiedzialność
odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w następujących
wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości umowy za każdy
dzień opóźnienia,
b) za niewykonanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wartości umowy,
2) Jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 7 dni roboczych, Zamawiający
może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu realizacji zadania.
2. Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach
ogólnych.

§5
1. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu
umowy na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Okres gwarancji i rękojmi będzie wynosił 24 miesiące od daty podpisania Protokołu Odbioru
Końcowego.
3. Wykonawca oświadcza, że materiały i wyroby wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy
posiadają wszelkie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, a także inne prawnie określone
dokumenty potwierdzające ich właściwości techniczno-użytkowe.
§6
Na podstawie z art. 13 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), Zamawiający
poinformował Wykonawcę iż:
1)
Administratorem
Danych
Osobowych
jest
Wójt
Gminy
Wierzchosławice,
33-122 Wierzchosławice 550
2)
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wierzchosławice –
iod@wierzchoslawice.pl
3)
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej umowy.
4)
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ww. Rozporządzenia
6) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa
7)
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich
poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych,
a także w przypadkach przewidzianym prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
8)
Wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,
9)
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia niniejszej umowy. Osoba której dane
dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych byłby
brak możliwości zawarcia umowy.
11) W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się
opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
o czym stanowi art. 22 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
§7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie
w formie pisemnej z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.
2. W sprawach nieunormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwym jest Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

