PROJEKT UMOWY nr …/ I / 2021

Niniejsza umowa nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1)
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 130 000,00 złotych netto

Zawarta w dniu …………………………. roku w Makowie Mazowieckim pomiędzy
Nabywcą: Powiatem Makowskim ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki NIP 757-14-52-124
reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa nr 295/17 Zarządu Powiatu z dnia 06.04.2017r. przez
Odbiorcę: Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim
ul. Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa
Zdzisław Soból – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim
z kontrasygnatą finansową
Małgorzaty Chrzanowskiej – Głównego Księgowego Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim
a
……………………………………………..
NIP ………………..

REGON …………………….

reprezentowanym przez ……………………………………
zwanym dalej „Dostawcą”
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) oraz zapytania ofertowego nr ZDP.DB.261.1.2.2021 z dnia 01 marca 2021 roku
została zawarta umowa następującej treści.
§1
1.

Przedmiotem umowy jest zakup kosiarki wysięgnikowej z własnym systemem hydraulicznym dla Zarządu
Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim, ul. Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki.

2.

Kosiarka wysięgnikowa spełnia wszystkie parametry podane przez Dostawcę w formularzu ofertowo
- cenowym oraz opisie parametrów technicznych dla przeprowadzonego zapytania ofertowego
nr ZDP.DB.261.1.2.2021.

3.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 14 dni od dnia podsiania umowy tj. do dnia …………………..
§2

1.

Kosiarka wysięgnikowa z własnym systemem hydraulicznym stanowiąca przedmiot umowy zostanie
dostarczona przez Dostawcę na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, tj. Zarząd Dróg
Powiatowych w Makowie Mazowiecki, ul. Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki w dniach roboczych od
poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500.

2.

Dostawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego co najmniej 3 dni wcześniej przed planowanym
terminie odbioru kosiarki wysięgnikowej z własnym systemem hydraulicznym.

3.

Odbiór kosiarki wysięgnikowej z własnym systemem hydraulicznym zostanie poprzedzony
jej przetestowaniem oraz sprawdzeniem poprawności działania przez przedstawicieli Dostawcy
i Zamawiającego.

4.

W przypadku ujawienia się wad kosiarki wysięgnikowej z własnym systemem hydraulicznym w trakcie jego
odbioru, przez co rozumie się także niespełnienie przez przedmiot niniejszej umowy warunków
określonych w niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo wezwać Dostawcę do ich usunięcia.
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5.

Jeżeli w trakcie odbioru kosiarki wysięgnikowej z własnym systemem hydraulicznym zostaną stwierdzone
wady, Zamawiający odmówi jej odbioru do czasu usunięcia wad przez Dostawcę. Dostawca zobowiązuje się
usunąć wady ujawnione w trakcie odbioru w terminie 5 dni od dnia odbioru.

6.

Za termin wykonania niniejszej umowy Zamawiający uważa dzień podpisania przez Zamawiającego
i Dostawcę bez zastrzeżeń protokołu odbioru kosiarki wysięgnikowej z własnym systemem hydraulicznym.
§3

1.

Dostawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczoną kosiarkę wysięgnikową z własnym systemem
hydraulicznym. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu
odbioru.

2.

Dostawca zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia
uszkodzenia (awarii) przez Zamawiającego.

3.

W przypadku gdy zgłoszonej usterki lub awarii nie da się usunąć Dostawca zobowiązany jest do
dostarczenia nowego pojazdu o takich samych parametrach technicznych bez wad.

4.

Szczegółowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna wydana kupującemu w dniu odbioru kosiarki
wysięgnikowej z własnym systemem hydraulicznym.

5.

Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Dostawca.

6.

Dostawca zapewnia, że usługi serwisowe świadczone będą przez osobę/osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doświadczeniu.
§4

1.

Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej
………………………………....zł brutto (słownie: ……………………………….. 00/100).

umowy

w

kwocie

2.

Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek Dostawcy wskazany
w fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Dostawcę.

3.

Zamawiający oświadcza, że faktura winna być wystawiona zgodnie z formułą:
Nabywca: Powiat Makowski, ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki NIP 757-14-52-124
Odbiorca (Płatnik): Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki

4.

Zamawiający na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 ro zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018r.poz.62) wprowadza mechanizm podzielonej płatności
(split payment) dla wystawionej przez Dostawcę faktury.

5.

Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za wystawioną fakturę z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.

6.

Dostawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie
podzielonej płatności tzw. split payment.
§5

1.

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w przypadku:
1.1. niezrealizowania przez Dostawcę przedmiotu niniejszej umowy w terminie określonym w §1 ust. 1 –
w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, licząc
za każdy dzień opóźnienia, do dnia zrealizowania dostawy,
1.2. niedotrzymania terminu:
1.3. naprawy gwarancyjnej, o którym mowa w §3 umowy,
w wysokości 200,00 zł brutto, licząc za każdy dzień opóźnienia,
1.4. rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

2.

Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Dostawcy.

3.

Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania
przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.
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§6
1.

Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
1.1. opóźnienie w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy trwa dłużej niż 5 dni,
1.2. opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa §3 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 Dostawcy od zapłaty zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych.
§7

1.

Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy są:
1.1. ze strony Zamawiającego: Zdzisław Soból, tel. 29 71 71 522 wew. 104, kom. 604 216 730
1.2. ze strony Dostawcy: ………………………………………… tel. …………………

§8
1.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisu Kodeksu
Cywilnego.

2.

Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie pod rygorem nieważności i wymaga formy
pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

3.

Strony wprowadzają zakaz cesji wierzytelności z tytułu niniejszej umowy.

4.

Dostawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody Zamawiającego, przelać na osoby
trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej umowy.

5.

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

6.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Dostawcy.

egzemplarzach

w

tym

dwa

egzemplarze

Podpis stron
ZAMAWIAJĄCY

DOSTWCA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
•
•
•
•

•
•

administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie
Mazowieckim, adres: Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki;
administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania
Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: makowzdp@wp.pl;
administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne
w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy;
dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz
podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz
administratora
(np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu
ochrony danych osobowych);
administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
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Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
•
•
•
•

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego;
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak realizacji umowy;
administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
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