ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ – WZÓR UMOWY - zmodyfikowany
UMOWA ZP/10/2021
Zawarta w Rawie Mazowieckiej w dniu ......………….2021 roku pomiędzy:
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Katowickiej 20, 96-200 Rawa
Mazowiecka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296935 NIP
8351567630, Regon 100441327, reprezentowanym przez:
…………………………………. – …………………………………………..
zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM"
a
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………
zwanym dalej "WYKONAWCĄ"
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, na zadanie
pn. „Dostawa maszyny do przeładunku odpadów dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin” (numer
sprawy: ZP/10/2021), o następującej treści.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest:
a) sprzedaż i dostawa maszyny do przeładunku odpadów dla potrzeb Zakładu ZGO
Pukinin w ilości 1 szt. na warunkach i parametrach określonych w SWZ i ofercie
Wykonawcy;
b) rozruch maszyny;
c) szkolenie dla niezbędnej wskazanej przez zamawiającego liczby osób w zakresie
obsługi, napraw, eksploatacji i konserwacji urządzenia;
d) odbiór techniczny u Zamawiającego;
e) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji o której mowa § 2 ust. 1.7.
2. Wykonawca gwarantuje, że:
a) dostarczony w ramach umowy przedmiot zamówienia, będzie jego własnością i nie
będzie obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich;
b) dostarczony przedmiot zamówienia to pojazd fabrycznie nowy (jak również ewentualny
osprzęt oraz ewentualne elementy wyposażenia dodatkowego) o wysokim standardzie
wykonania, zgodnie z Normami Polskimi i Normami Europejskimi oraz należytej
jakości;

c) dostarczony przedmiot zamówienia to pojazd wyprodukowany w 2021 rok. Wszystkie
podzespoły maszyny zostały wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku.
d) dostarczony przedmiot zamówienia oraz zastosowana technologia nie są prototypami;
e) dostarczony przedmiot zamówienia nie podlegał żadnej modyfikacji nieautoryzowanej
przez producenta po wprowadzeniu go do obrotu.
3. Wszelkie koszty wykonania zamówienia, w szczególności koszty poniesione w związku z
wyprodukowaniem bądź zakupem, transportem przedmiotu zamówienia i ubezpieczenia na
czas transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego aż do chwili odbioru,
przekazaniem Zamawiającemu, uruchomieniem, szkoleniem personelu Zamawiającego
oraz koszty prób i sprawdzeń przeprowadzone przed odbiorem i w trakcie odbioru w
miejscu dostawy ponosi Wykonawca. Kwota wynagrodzenia wskazana w §4 wyczerpuje
wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotu
umowy, przy czym Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.
§2
Warunki i zakres umowy
1. Warunki dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
1.1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia maszyny fabrycznie nowej,
wyprodukowanej w 2021 r., pozbawionej wszelkiego rodzaju wad i usterek. Wszystkie
podzespoły maszyny zostały wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021r.
1.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia do Instalacji
Zamawiającego (Zakład ZGO Pukinin, Pukinin Nr 140, Rawa Mazowiecka).
1.3. Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy
zrealizowanego zgodnie z niniejszą umową w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia
przez Wykonawcę gotowości do przekazania przedmiotu umowy. Przyjęcie przedmiotu
zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie
strony umowy przez osoby upoważnione.
1.4. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron i będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury. Protokół ten
zostanie podpisany po wykonaniu dostawy, uruchomienia, o którym mowa w pkt 1.5
poniżej, przeprowadzeniu przeszkolenia, o którym mowa w pkt 1.6 poniżej oraz po
przekazaniu całości dokumentacji wskazanej w pkt 1.7 poniżej.
1.5. Wykonawca w terminie dostarczenia przedmiotu umowy zobowiązuje się do uruchomienia
i wykonania pokazu sprawności technicznej przedmiotu umowy, w obecności
Zamawiającego.
1.6. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia niezbędnej wskazanej przez zamawiającego
liczby osób w zakresie obsługi i eksploatacji. Szkolenie ma być przeprowadzone w taki
sposób, aby pracownicy Zamawiającego byli zaznajomieni ze wszystkimi szczegółami
procesu obsługi, konserwacji oraz mogli samodzielnie prowadzić eksploatację przedmiotu
umowy. Przeprowadzenie szkolenia powinno być potwierdzone protokołem podpisanym
przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
1.7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć poniższą dokumentację:
a) Szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanej maszyny - w języku polskim;

2.

3.

4.
5.

b) Deklaracja zgodności CE na oferowaną maszynę - w języku polskim;
c) Dokument potwierdzający, że dostawca maszyny jest producentem lub autoryzowanym
przedstawicielem producenta - w języku polskim;
d) Projekt umowy serwisowej przez okres gwarancji wraz z czasookresami przeglądów- w
języku polskim;
e) DTR – instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim w 2 egzemplarzach (papierowy i
PDF załączony na etapie przekazywania pojazdu) - w języku polskim;
f) Katalog części zamiennych (załączony na etapie przekazywania pojazdu) - w języku
polskim lub angielskim;
g) Książka lub karta gwarancyjna (załączona na etapie przekazywania pojazdu) - w języku
polskim;
Jeżeli w czasie odbiorów zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli stwierdzone wady nadają się do usunięcia i nie powodują niezgodności z opisem
przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin
do usunięcia wad, nie dłuższy niż 7 dni. Wykonawca zobowiązany jest do
zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. W przypadku nie usunięcia wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych
zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszej Umowy,
b) jeżeli wady nadające się do usunięcia powodują niezgodność z opisem przedmiotu
zamówienia do czasu ich usunięcia Zamawiający nie dokona odbioru. Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad i zgłoszenia przedmiotu dostawy
ponownie do odbioru. Zamawiającemu przysługują wszystkie roszczenia określone
umową lub przepisami prawa wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, w tym roszczenia o zapłatę kar umownych określonych w odpowiednich
postanowieniach niniejszej umowy;
c) jeżeli wady powodują niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia i nie kwalifikują
się do usunięcia, to Zamawiający nie dokona odbioru przedmiotu dostawy i może żądać
ponownego wykonania dostawy pojazdu wolnego od wad;
d) jeżeli wady nie prowadzą do niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia, lecz nie
kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający uprawniony będzie do żądania obniżenia
wynagrodzenia;
- z zastrzeżeniem w każdym przypadku zachowania przez Zamawiającego prawa do
naliczenia kar umownych za zwłokę zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszej
umowy.
W przypadku wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy albo żądać dostawy przedmiotu umowy po raz drugi, z zastrzeżeniem
zachowania przez Zamawiającego prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z
odpowiednimi postanowieniami umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad na własny koszt.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru pojazdu w przypadku braków w
dokumentach, o których mowa w pkt.1.7 oraz innych dokumentach, jeżeli są wymagane
przez przepisy prawa niezbędnych do prawidłowej eksploatacji pojazdu.

6. Szczegółowy zakres zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia stanowiąca
załącznik do niniejszej umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, wiedzą techniczną,
etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej Umowy oraz ofertą Wykonawcy.
8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,
b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,
c) przeszkolenie stanowiskowe.
§3
Termin realizacji zamówienia
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy, o którym
mowa w § 1 w terminie ….. dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie dostawy
przedmiotu zamówienia na dwa dni robocze wcześniej.
3. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie, o którym mowa w §2 pkt 1.6 w
terminie ustalonym przez strony.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem ……………………………
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§4
Wynagrodzenie i warunki płatności
Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
cena netto...........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
Ewentualne zmiany wynagrodzenia mogą dotyczyć jedynie zmiany stawki VAT
wynikającej ze zmiany przepisów prawa.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia zadania fakturami częściowymi.
Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo
wystawionej faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do wystawienia
faktury za realizację przedmiotu zamówienia jest zatwierdzony przez Zamawiającego i
Wykonawcę protokół zdawczo – odbiorczy przedmiotu zamówienia.
Faktury należy wystawić na ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa
Mazowiecka, NIP 835-156-76-30.
Należność z tytułu faktur będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto
Wykonawcy: Nr konta ……………………………………………………………………
Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.
Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez
zgody Zamawiającego.

10. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w
deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych niniejszą
umową. Ponadto Dostawca, oświadcza że pochodzenie towaru, który jest przedmiotem
umowy jest legalne i według jego wiedzy nie uczestniczy w łańcuchu transakcji mających
na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT.
11. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie zapłacone na podstawie faktury VAT, płatnej
przelewem na rachunek Wykonawcy zgodnie z tzw. „białą listą”.
12. Zapłata będzie dokonywana poprzez mechanizm podzielonej płatności.
13. Strony dopuszczają możliwość dostarczania faktur w formie papierowej lub elektronicznej
zgodnie z regulaminem przesyłania faktur w formie elektronicznej dostępnym na stronie
www.zgoaquarium.pl.
§5
Gwarancja i Serwis
1. Dostarczona przez Wykonawcę maszyna będzie objęta gwarancją 12 miesięczną lub 2000
motogodzin, liczone od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – w zależności,
co nastąpi wcześniej. W trakcie okresu gwarancji wszelkie usterki usuwane będą
nieodpłatnie.
2. Szczegółowe warunki sprawowania serwisu gwarancyjnego określa karta gwarancyjna
załączona do dostarczonego przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
3. W karcie gwarancyjnej Wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę, adres i
telefony Wykonawcy oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
4. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania
zgłaszanych przez Zamawiającego usterek niezwłocznie (po ustaleniach z Zamawiającym).
W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza Zakładem ZGO w
Pukininie, Wykonawca zapewni:
a) odbiór we własnym zakresie wadliwego sprzętu oraz dostawę naprawionego sprzętu na
własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 21 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu
z siedziby Zamawiającego,
b) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 21 dni roboczych od dnia
odebrania wadliwego sprzętu z siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do
bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia sprzętu zastępczego o parametrach podobnych z
oferowanymi w terminie 22 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby
Zamawiającego.
5. Termin obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w jakim Zamawiający
pozbawiony był możliwości korzystania z przedmiotu Umowy skutkiem wystąpienia
wady/usterki.
6. Wykonawca w okresie gwarancyjnym przystąpi do jakiejkolwiek naprawy usuwania
usterek i innych działań serwisowych, w czasie nie dłuższym niż 48 godziny, z
wyłączeniem niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, od zgłoszenia faktu
wystąpienia usterki lub wady przez Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail), faksem
lub telefonicznie.
7. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę zobowiązaniu określonemu w § 5 ust. 4 a)
niniejszej umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1%
ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

8. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę zobowiązaniu określonemu w § 5 ust. 4 b)
niniejszej umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1%
ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.
9. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę zobowiązaniu określonemu w § 5 ust. 6
niniejszej umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1%
ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.
10. W przypadku stwierdzenia przez serwis Wykonawcy wad nieusuwalnych, Wykonawca
zobowiązany będzie do wymiany przedmiotu umowy na przedmiot zgodny z ofertą
Wykonawcy oraz w niczym nieustępujący jakością poprzedniemu, w terminie 7 dni od
daty zgłoszenia tej wady. Do wymienianej maszyny wszystkie postanowienia § 2 niniejszej
umowy stosuje się odpowiednio.
11. Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i kosztu transportu
sprzętu naprawionego w ramach gwarancji poza siedzibą Zamawiającego pokrywa
Wykonawca.
12. Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłoszenie wad lub
usterek za pomocą emaila lub telefonicznie.
13. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych najpóźniej w dniu
przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
14. Wykonawca zapewni serwis. Wykonawca gwarantuje, że przeglądy w okresie gwarancji
wliczone będą w cenę urządzenia/maszyny.
15. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji nie wyłącza możliwości skorzystania przez
Zamawiającego z uprawnień wynikających z rękojmi na zasadach ogólnych.
16. Jeżeli okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta maszyny jest dłuższy niż okres
gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany z ostatnim dniem
upływu okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę do przeniesienia na
Zamawiającego uprawnień wynikających z tych gwarancji jakości udzielonych przez
producentów.
17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczoną maszynę do końca
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji producenta.
18. Wykonawca odpowiada za wady również po upływie okresu gwarancji, jeżeli
Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o powstaniu wady przed upływem tejże gwarancji.
19. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji nie obejmuje uszkodzeń wynikających
z nieprawidłowej eksploatacji i uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez
Zamawiającego wynikłych na skutek:
a) eksploatacji pojazdu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, w
związku z niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi pojazdu,
b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby.
20. Nazwa i adres serwisu stacjonarnego:
……………………………………..………………………………………………………
21. Sposób zgłaszania problemów w przypadku wystąpienia usterki lub wady:

email: ……………………………telefon: ………………………fax: ……………………
§6
Odpowiedzialność stron umowy
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej szkody w pełnej
wysokości.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 0,1% ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień
zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia,
b) w wysokości 0,1% ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy z tytułu zwłoki w
usunięciu stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek przedmiotu umowy, za każdy
dzień.
c) w wysokości 20% ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w przypadku
niewykonania umowy przez Wykonawcę.
d) łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 20% ceny
brutto o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował dostawę objętą niniejszą Umową bez
należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiający ma
prawo:
a) odstąpić od Umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy,
b) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności kar umownych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty
wystawienia noty obciążającej. Kary mogą być potrącane z bieżącego wynagrodzenia lub z
wpłaconego zabezpieczenia po bezskutecznym upływie terminu zapłaty kary umownej
przez Dostawcę. Dopuszcza się potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa powstałej w wyniku
niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia szkody, Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia pozostałej po zapłaceniu
przez Wykonawcę kary umownej szkody na zasadach ogólnych.
7. W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Zamawiającego, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% całkowitej ceny brutto za realizację
przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy we wszystkich przypadkach
określonych w odpowiednich postanowieniach Kodeksu cywilnego na wynikających z
tych postanowień warunkach, oraz w innych przypadkach wyraźnie wskazanych w
przepisach prawa lub w treści niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, chyba że szczególny zapis
niniejszej umowy zawiera regulacje szczególne.

9. Zamawiający, w szczególności, może odstąpić od Umowy, w przypadku gdy:
a) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
b) zwłoka w wykonaniu przedmiotu Umowy trwa dłużej niż 10 dni;
c) Wykonawca realizuje Umowę niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w sposób
sprzeczny z Umową, albo z nienależytą starannością, i mimo pisemnego wezwania
Zamawiającego do zaprzestania naruszeń, w terminie nim wskazanym, nie zaprzestaje
naruszeń,
10. Zamawiający bez dodatkowego wezwania ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie
30 dni za pisemnym powiadomieniem, w przypadku, gdy wysokość kary umownej
obciążającej Wykonawcę na podstawie § 6 ust. 3 pkt a) osiągnie 20% wartości
wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
§7
1. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie tj. kwotę
……………………zł słownie ……………………………………….. w formie
……………………….. i na warunkach, określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną, pozostawiając na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia tj
kwotę…………. zł..
3. Kwota, o której mowa w ust 2. niniejszego paragrafu będzie zwrócona nie później niż w 15
dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
4. W przypadku kiedy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione będzie w
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej będzie ono nieodwołalne,
bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie i powinno być wystawione na
Zamawiającego jako Beneficjenta. Do gwarancji zastosowanie będzie mieć prawo polskie
a sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Beneficjenta. Treść gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
5. W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia wniesionego w formie określonej w
ust. 4 miał wygasnąć przed zakończeniem wykonywania zobowiązań wynikających z
Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu nowej
gwarancji lub aneksu do dotychczasowej gwarancji, przedłużających odpowiednio termin
ważności zabezpieczenia, nie później niż na 14 dni przed upływem pierwotnego terminu
ważności zabezpieczenia. W przypadku niezastosowania się do niniejszego postanowienia
Zamawiający uprawniony będzie do wystąpienia o wypłatę z dotychczasowej gwarancji i
zatrzymania uzyskanych środków pieniężnych na poczet zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
§8
Podwykonawca

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z
umowy w całości lub w części.
2. Strony uzgadniają, że Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy z zastrzeżeniem jednak pełnej odpowiedzialności Wykonawcy za
realizację umowy i nadzór nad podwykonawcą.
3. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego
podwykonawcy i jego pracowników lub jego przedstawicieli jak za swoje własne. Umowa
o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a
Wykonawcą.
4. Wszelkie
konsekwencje
nieterminowego
regulowania
zobowiązań
wobec
podwykonawców obciążają Wykonawcę, bez skutków prawnych dla Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawców o warunkach
niniejszej umowy.
§9
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:
a) Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontroli i przebiegu wykonania
umowy przez Wykonawcę będzie: ………..……………………………………………
tel ............................., fax. ………………………... ,email: …………………………….
b) Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie:
……………..…………………………………………………………………………..…
tel ............................. , fax ................................ ,email: …………………………………
§ 10
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu, pod rygorem
nieważności.
2. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do umowy, w okolicznościach
wskazanych w art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych oraz określonych poniżej:
a) zmiana wykonania terminu umowy - w przypadku :
- niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez
Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i
niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej
(klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, epidemie, pandemie itp.),
o okres trwania okoliczności wywołanych siłą wyższą udokumentowanych w sposób
właściwy przez Wykonawcę.
W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na
przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu

przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób
należyty.
b) zmiana wynagrodzenia: zmiana urzędowej stawki podatku VAT.
c) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o
ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy, lub też w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań Wykonawcy
względem jego podwykonawców.
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może
stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. W razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
§ 11
1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony są zobowiązane
przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego.
2. Wszczęcie postępowania polubownego następuje poprzez skierowanie na piśmie
konkretnego roszczenia do drugiej strony.
3. Strona ta ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w
terminie 10 dni od daty zgłoszenia. Brak ustosunkowania się do żądania strony będzie
oznaczał uznanie roszczenia za uzasadnione.
4. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
§ 13
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Specyfikacja warunków zamówienia,
3. Klauzula informacyjna (RODO)
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3 do umowy nr ZP/10/2021 z dnia ………….2021 r.
Klauzula informacyjna dla kontrahentów.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:
1) Szanowny/a Panie/Pani, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
ZGO
AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 8351567630
REGON: 100441327 KRS: 0000296935, zwany dalej: „Administratorem”.
2) Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ZGO AQUARIUM
Sp. z o.o. ul. Katowicka 20 96-200 Rawa Mazowiecka, lub telefonując pod numer:
AQUARIUM CENTRUM FIT: +48 46- 815-40-55 lub Zakład ZGO PUKININ: + 48 46 814-24-24.
3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej
realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia
roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
4) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
5) Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i realizacji
umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia umowy.
6) Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny
przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. brakiem możliwości
wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz.
7) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do
podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży
takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie
jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
8) W razie dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie od Nas informacji o ofertach lub
usługach podstawą prawną takiego przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu.
9) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek
przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy,
a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne.
10) Pana/Pani dane osobowe będą przez przetwarzane przez cały czas związania stron umową,
a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń
wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.

11) Administrator

nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
12) Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to
przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na
podstawie przepisów prawa.
13) W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora
przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14) W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec
Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

