
UMOWA  Nr ...................... /2020 

zawarta w dniu .........................2020 roku w Gołotczyźnie, pomiędzy: 

Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego, mającym siedzibę w 

Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 18b, 06 - 430 Sońsk, REGON : 000861877, NIP : 566-13-62-719 , 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Marka Rutkowskiego 

a .......................................................................................................................................................................   

............................................... 

mającym siedzibę w ........................................................................................................................................  

zarejestrowanym w .............................................................................. pod numerem ........................................  

Numer NIP : ........................................................... , REGON: ......................................................... , 

reprezentowanym przez : 

1 .........................................   

2 ..........................................   

zwanym dalej Dostawcą,  

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w 

złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 z późn. zmianami), została 

zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie o parametrach techniczno-eksploatacyjnych oraz 

wyposażeniu zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz ofertą Dostawcy z dnia ..............................................................  

2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy oraz do zapłaty umówionej ceny. 

§ 2 

Przedmiot umowy Dostawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie do 25.11.2020 r. 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za dostarczenie przedmiotu umowy kwotę brutto 

wraz z podatkiem VAT  ............................ zł (słownie brutto .................................................................................  

złotych), w tym podatek VAT (................%) w kwocie    ................................ .......... zł  (słownie złotych)........... 

................................................................................................................................................................................ 

2. Należność będzie regulowana z konta Zamawiającego na konto Dostawcy w ciągu 21 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy o którym mowa w § 4 

ust.1, podpisany przez Dostawcę (jego przedstawiciela) oraz przedstawicieli Zamawiającego. 

§ 4 

1. Odbiór ciągnika nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym. Za uszkodzenia przedmiotu niniejszej umowy 

powstałe w trakcie transportu odpowiada Dostawca. 

2. W przypadku ujawnienia wad ciągnika w chwili odbioru Dostawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu w terminie do 3 dni ciągnik wolny od wad. 

3. Dostawca zapewni bezpłatne przeszkolenie obsługi Zamawiającego celem prawidłowej eksploatacji 

przedmiotu zamówienia. 



§ 5 
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1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności wymagane dla jej zachowania, a w szczególności 

konserwacja, przeglądy techniczne i serwis będą wykonywane przez Dostawcę lub w innej autoryzowanej 

stacji serwisowej wskazanej przez sprzedającego ciągnik Dostawcę. 

3. Usługi związane z zapewnieniem gwarancji, a w szczególności przeglądy techniczne i serwis, będą 

realizowane zgodnie z zaleceniem producenta dostarczonego pojazdu. 

4. Dostawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

5. W przypadku braku możliwości usunięcia wad, Dostawca zobowiązany jest do wymiany pojazdu na nowy 

bez wad. 

6. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia pocztą 

elektroniczną lub faxem. 

§ 6 

1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 

będą kary umowne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy 

dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 2 niniejszej umowy, 

2) za zwłokę w dostarczeniu pojazdu wolnego od wad w wysokości 0,3 % wartości przedmiotu umowy za 

każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, 

3) za zwłokę w usunięciu wad i awarii w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy 

za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 5 ust. 6 niniejszej umowy, 

4) za rozwiązanie/odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% wartości 

przedmiotu umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości poniesionej 

szkody. 

§ 7 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych strony umowy przewidują możliwość 

dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w następujących przypadkach: 

1) zmiany terminu wykonania dostawy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych  

      do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, 

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, 

3) ceny, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT mającej wpływ na ceny, stawki i kwoty 

      podatku  VAT. 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Dostawca, jak i Zamawiający. 

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

     Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

§ 8 

1.Oprócz wypadków wymienionych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny stronom przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy:
1) Zamawiającemu w następujących przypadkach: 

a) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Dostawca (Dostawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku o 

upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych 

okoliczności) lub zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne;  
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b) chociażby część majątku Dostawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym; 

c) Dostawca nie dostarczył ciągnika bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiającego, 

złożonego na piśmie; 

d) Dostawca wykonał zamówienie nienależycie - Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku 3 krotnego wezwania Dostawcy do dostarczenia ciągnika wolnego od wad lub 

wypełnienia warunków gwarancji. 

3 Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia, 

w terminie 30 dni od powzięcia ww. informacji oraz powinno zawierać uzasadnienie - § 6 ust. pkt 4 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie, przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące w danym zakresie. 

§ 10 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 

Sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

2. Dostawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego w terminie 14 dni o każdej zmianie adresu, 

nazwy firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym. 

3. Zamawiający zastrzega sobie, że pisma kierowane do Dostawca na ostatni znany mu adres uważa się za 

skutecznie doręczone z dniem powtórnego zawiadomienia o możliwości odbioru pisma, albo zwrotu przez 

pocztę z adnotacją o nieskuteczności doręczenia.  

§ 11 

i Dostawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do 

realizacji niniejszego zamówienia oraz względem podwykonawców przewidziany w przepisach art. 13 i 14 

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 maja 2016 r., zwane dalej „RODO"), tj. że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego 

zamówienia oraz podwykonawców, że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w §3 ust. 11 SIWZ zostaną 

udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy. 

1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w 

przepisach 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 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z 

zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Dostawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami 

RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Dostawcy dane osobowe, tj. dane osób wyznaczonych 

przez Zamawiającego do realizacji niniejszej umowy, wskazanych w niniejszej umowie do przetwarzania, na 

zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

4. Dostawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych osobowych: 

dane zwykłe oraz dane dotyczące następujących kategorii osób - pracowników Zamawiającego - w postaci 

imion i nazwisk, numerów telefonów oraz adresów mailowych, wyłącznie w/w celu realizacji Umowy. 

5. Dostawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej Umowy do 

ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem 

danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów 

z zakresu ochrony danych osobowych. 

6. Dostawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych. 

7. Dostawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy oraz będzie 
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prowadził i aktualizował ich rejestr. 

8. Dostawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, danych 

przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczególności nieudostępniania ich innym podmiotom, także w 

postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu.  

9. Dostawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu 

wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

10. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 10, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały 

nałożone na Dostawca w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony powierzonych 

danych osobowych. 

11. Dostawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez 

podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. 

12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 

Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Dostawcę prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego, któremu podlega Dostawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Dostawca 

informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji 

z uwagi na ważny interes publiczny.  

13. Dostawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, 

RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w 

szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom 

nieupoważnionym. 

14. Zamawiający zobowiązuje Dostawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 

w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia poufności danych 

osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie 

pisemnej lub mailowej. 

15. Dostawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dostawca zobowiązuje się, pod 

rygorem niezwłocznego rozwiązania Umowy, do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

16. Dostawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie regulacji 

Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym Dostawca powiadomi Zamawiającego pisemne o fakcie usunięcia danych. 

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez 

Dostawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

§ 12 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 

2. Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający  

    a jeden Dostawca. 

3. Integralną cześć umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Oferta Dostawcy. 

 

 

 

 

Dostawca: Zamawiający 

 


