Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Bankowa 8, 59-800 Lubań

Załącznik nr 7
Ogólne warunki umowy
Zawarta w dniu ……….2019 r. w Lubaniu z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o zamówienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
pomiędzy
Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu ul.
Bankowa 8
reprezentowana przez:
1.Prezesa Zarządu .............................................................................
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres).
reprezentowanym przez:
1...................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................
zwanym dalej WYKONAWCĄ
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa : ……………………………………
Szczegółowa specyfikacja sprzętu jest określona w ....................................................................
(w ofercie Wykonawcy , specyfikacji istotnych warunków zamówienia), który stanowi integralną
część niniejszej umowy.
.
§2
1.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd, o którym mowa w § 1 w terminie do dnia
…………………... do Zakładu Gospodarki i Usług komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu przy
ul. Lwóweckiej 8
2. Wydanie przedmiotu umowy Zamawiającemu winno nastąpić w miejscu wskazanym w pkt. 1 w
godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.
3. Termin dostarczenia pojazdu uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca
dostarczy pojazd na miejsce przeznaczenia w stanie zupełnym.
§3
1. Strony ustalają cenę netto za przedmiot umowy szczegółowo określony w § 1 na
kwotę...........................(słownie....................................................................................)
2. Do powyższej kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości ................................
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(słownie: ...................................................................................)
3. Cena obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za pojazd i
jego dostarczenie do miejsca przeznaczenia. Cena obejmuje w szczególności koszty i opłaty
związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia; opłaty za transport i ubezpieczenie, załadunek,
wyładunek, dokumentację niezbędną do użytkowania, konserwacji i naprawy przedmiotu umowy w
tym wyciąg z homologacji na pojazd skompletowany, dokumentację dotyczącą zabudowy w języku
polskim, przeszkolenie pracowników, ................................ (inne)
§4
1. Należność o której mowa w § 3 zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 30 dni
od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru przedmiotu
umowy potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.
2. Strony uzgodniły, że zaplata należności będzie dokonana w formie przelewu na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze.
§5
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w
formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1,0 % ceny określonej w § 3 pkt.
1 za każdy dzień zwłoki;
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, gwarancji
w; wysokości 0,5 % ceny określonej w § 3 pkt.1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad;
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w
wysokości 20% ceny określonej w § 3 pkt.1
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 20% ceny określonej w § 3 pkt.1
§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 Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
W tym wypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.
§7
Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia nie mniej niż:
- gwarancja pełna na pojazd – 24 miesiące
- gwarancja na elementy zabudowy – 24 miesiące
- gwarancja na urządzenia podnośnikowe – 24 miesiące
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§8
Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające: dostęp pracownikom
Wykonawcy do sprzętu i personelu Zamawiającego - w zakresie niezbędnym do wykonania
niniejszej umowy.
§9
Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na
podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych są wykluczone z ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego.
§10
1.
Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i
celu przewidzianym w Umowie.
2.
Wykonawca w związku z wykonywaniem świadczeń określonych w niniejszej umowie,
zobowiązuje się do zapewnienia poufności powierzonych danych osobowych, do których może
mieć dostęp przy wykonywaniu tych świadczeń, a w szczególności do tego, że nie będzie
przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym.
3.
Wykonawca, w związku z realizacją niniejszej umowy jest zobowiązany do przestrzegania
zasad bezpieczeństwa ochrony danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami prawa o
ochronie danych osobowych i wewnętrznymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
obowiązujących u Zamawiającego.
4.
Wykonawca jest zobowiązana do zgłaszania sytuacji naruszeń (incydentów) zasad ochrony
danych osobowych Zamawiającego.
5.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody
wyrządzone niezgodnym z niniejszą umową przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności
szkody wyrządzone udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że osoby, które wykonują przedmiot Umowy
będą zachowywały w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia, poprzez
podpisanie oświadczenia o poufności, będącym załącznikiem do niniejszej umowy.
§11
1.
Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
2.
Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego .
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§12
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§13
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
i ustawy prawo zamówień publicznych
§14
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
§15
Umowę niniejszą wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z
czego dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy
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