Projekt pt. „Zastosowania odnawialnych źródeł energii w budynku produkcyjnym firmy BioPoint w
Dźwierzutach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego ,Oś Priorytetowa 4, Działania 4.1. (numer umowy RPWM.04.01.00-28-0259/17).

Załącznik nr 4
U M O W A NR ....................
zawarta w dniu ……….……. r. w Olsztynie pomiędzy:
………………………,
z siedzibą przy ………………………….
NIP ………………… REGON …………………….
reprezentowanym przez:
………………………… – …………………………………
zwanym dalej Zamawiającym,
a
firmą
……………………………………………………………………………………………,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ….., Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………….
NIP: ………………., REGON: …………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:
……………………………………………………………………………………………..
o następującej treści:
Niniejsza umowa jest konsekwencją wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu ……………dla
zapytania ofertowego pt. …………………realizowanego zgodnie z zasadą konkurencyjności
w celu realizacji projektu pt. „Zastosowania odnawialnych źródeł energii w budynku
produkcyjnym firmy BioPoint w Dźwierzutach” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,Oś
Priorytetowa 4, Działania 4.1. (numer umowy RPWM.04.01.00-28-0259/17).
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 Przedmiot umowy
1.

2.

3.
4.

Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie
nowego zestawu pomp cieplnych oraz kotłowni na pellet wraz w modernizacją instalacji
c.o.
Niniejsza umowa jest realizowana w ramach projektu pt. „Zastosowania odnawialnych
źródeł energii w budynku produkcyjnym firmy BioPoint w Dźwierzutach” realizowanego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego ,Oś Priorytetowa 4, Działania 4.1. (numer umowy
RPWM.04.01.00-28-0259/17).
Szczegółowy zakres dostawy określony jest w ofercie Wykonawcy, stanowiącej
załącznik do umowy.
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik do przedmiotowej umowy.

5.
6.
7.

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy.
Miejsce realizacji umowy ……………………………………………
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej
staranności.
§2
Termin i warunki realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia do 31.10.2019 r.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami dotyczącymi środowiska pracy
określonymi w specyfikacji dostawy i są one dla niego czytelne i zrozumiałe.
3. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach
mogących wpłynąć na przyśpieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu
Umowy.
4. Za wykonanie przedmiotu umowy, uważa się dzień podpisania przez obie strony
bezusterkowego protokołu odbioru i przekazanie wszystkich kompletnych dokumentów
zamówienia.
§3
Cena
1. Cena, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi:
2. Cena
brutto:
………………………..…….……………
(słownie………………………..00/100) w tym obowiązujący podatek VAT.
3. Kwota, o której mowa w ust. 1 odpowiada pełnemu zakresowi przedmiotu umowy
objętego niniejszą umową. Zawiera ona wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowej
realizacji zamówienia.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru
przedmiotu umowy, przyjętego jako kompletny, sprawny technicznie i bez wad.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres
wskazany przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie 7 dni od podpisania
protokołu odbioru przedmiotu umowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Fakturowania dostępnej na stronie:
https://efaktura.gov.pl/
7. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie
wystawionej faktury. Za datę do zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
8. Faktura wystawiona przez Wykonawcę, musi wskazywać numer umowy, z której
wynika płatność. Do faktury należy dołączyć kopię podpisanego przez obie strony
protokołu odbioru przedmiotu umowy o którym mowa w §….ust. …………..
9. Nazewnictwo
zastosowane w fakturze, musi być zgodne z nazewnictwem
zastosowanym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia
faktury w sposób niezgodny z ust. 7 i 8.
§4
Warunki płatności i rozliczeń
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1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę przedmiotu umowy, określoną w § 3 niniejszej
umowy
przelewem
na
rachunek
Wykonawcy
………………………………………………. w następujący sposób:
a) zaliczkę
w
wysokości
……………………………..
(słownie:……………………………) netto stanowiącą do 40% ceny nabycia
...........................................na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w
terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, pod warunkiem ustanowienia
przez Wykonawcę bankowej gwarancji zwrotu zaliczki awizowanej w banku
wskazanym przez Zamawiającego. Koszty gwarancji ponosi Wykonawca. Za dzień
zawarcia umowy uważa się dzień doręczenia Zamawiającemu podpisanej przez
Wykonawcę umowy.
b) kwotę ……………… (słownie: …………………………..) netto stanowiącą do 40%
ceny nabycia .............................................. na podstawie wystawionej przez Wykonawcę
faktury w terminie do 14 dni od dnia dostawy ......................................... Podstawą
wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Strony Protokołu dostawy.
c) kwotę ………………………………..(słownie: …………………………………) netto
stanowiącą 20% ceny nabycia na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury
VAT w terminie do 14 dni od podpisania przez Strony Protokołu odbioru końcowego
2. Do kwot, o których mowa w ust. 1 doliczony zostanie należny podatek V A T od
towarów i usług.
3. Przez datę płatności rozumie się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
4. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z opisanych wyżej płatności
Wykonawca jest upoważniony do naliczenia odsetek za opóźnienie płatności.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
§5
Dostawa
1. Wykonawca dostarczy do zakładu Zamawiającego na swój koszt:
1.1. Pompę ciepła gruntowa typu solanka-woda, marki……………….., model…………
1.2. Kocioł na pellet, marka ………………………..model…………………………
1.3. Odwierty pionowe, marka…………………….model………………………
2. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie zaoferowane środki trwałe są fabrycznie nowe i
pochodzą z bieżącej produkcji tj. 2019 r.
3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do dostawy...................................
pocztą elektroniczną co najmniej na 5 dni przed datą dostawy.
§6
Montaż i odbiór
1. Wykonawca przystąpi do montażu i wdrożenia przedmiotu zamówienia w zakładzie
Zamawiającego w terminie:
a) uzgodnionym przez strony w przeciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od
pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o gotowości do instalowania,
chyba że strony uzgodnią inny późniejszy termin,
b) określonym jednostronnie przez Wykonawcę, w przypadku braku uzgodnienia
terminu przez strony, w szczególności w przypadku braku powiadomienia przez
Zamawiającego o gotowości, w terminie do 20 (słownie: dwudziestu) dni
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roboczych
od
daty
dostarczenia
...................................................................Zamawiającemu,
2. Zamawiający zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań niezbędnych dla
montażu i wdrożenia ......................................................., w szczególności określonych
w ofercie.
3. Montaż i wdrożenie przedmiotu zamówienia zostanie udokumentowane pisemnym
Protokołem montażu i uruchomienia, zawierającym m.in.:
a) datę i miejsce montażu i uruchomienia,
b) obecne osoby przy instalacji montażu i uruchomieniu,
c) rezultat montażu i uruchomienia,
d) podpisy Zamawiającego oraz Wykonawcy oraz osób dokonujących montażu i
uruchomienia.
4. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia stwierdzony podpisanym przez Strony
Protokołem odbioru końcowego nastąpi po przeprowadzeniu przez Zamawiającego
testów sprawdzających parametry pracy określone w Ofercie.
§7
Warunki gwarancji i rękojmi
Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi, Wykonawca
zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia napraw gwarancyjnych w okresie
gwarancyjnym, bez dodatkowych opłat za transport i dojazd.
2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy posiada funkcjonalność określoną przez
Zamawiającego.
3. Gwarancja obejmuje każdą usterkę wynikającą z wadliwej produkcji lub montażu
przedmiotu umowy pod warunkiem jego eksploatacji zgodnie z dokumentacją
techniczną.
4. Gwarancją nie są objęte części szybko zużywające się i materiały eksploatacyjne.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz zalecanych części zamiennych.
5. Termin gwarancji wynosi: ………………………………………................. od daty
podpisania protokołu odbioru o którym mowa w § 2 ust. 4.
6. Serwis gwarancyjny prowadzić będzie: ………………………….…….…………………..
7. Zgłoszenia usterki dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej na
adres poczty e-mail wskazanej do kontaktów dla realizacji niniejszej umowy.
8. Powiadomienie o usterce (awarii) powinno zostać dokonane niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 24 godzin od zaistnienia awarii. Po otrzymaniu powiadomienia o usterce w dni
robocze Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania usterki w terminie do 24
godzin od powiadomienia o awarii a w przypadku gdy termin 24 godzin przypada na
sobotę lub dzień ustawowo wolny w pierwszym dniu roboczym po zawiadomieniu i
usunąć usterkę w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. Strony w uzasadnionych
przypadkach mogą zgodnie ustalić inny termin usunięcia usterki.
9. W przypadku ponownego wystąpienia usterki po wykonaniu trzech napraw tego samego
elementu, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany części na nową, wolną od wad w
terminie 14 dni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. W tym czasie
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającego sprzętu zastępczego o
parametrach nie gorszych niż sprzęt uszkodzony, jeżeli Zamawiający z takim wnioskiem
wystąpi.
10. Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych serwis wymienił część przedmiotu
zamówienia gwarancja biegnie na nowo w stosunku do tej części od chwili zakończenia
1.
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11.

12.

13.

14.

15.

naprawy i wynosi 24 miesiące, ale nie może się skończyć wcześniej niż gwarancja na
przedmiot zamówienia
W uzasadnionych przypadkach w okresie gwarancyjnym naprawy mogą być dokonywane
za zgodą Zamawiającego poza miejscem dostawy przedmiotu umowy bez poniesienia
dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się opatrzyć przedmiot zamówienia w naklejkę informującą o
dacie rozpoczęcia i zakończenia okresu gwarancyjnego oraz podać numer telefonu do
serwisu gwarancyjnego.
Zamawiający może zostać obciążony kosztami naprawy gwarancyjnej w następujących
przypadkach:
a) użytkuje przedmiot umowy niezgodnie z instrukcją obsługi,
b) samodzielnie usuwa awarię przedmiotu umowy, bez wcześniejszej konsultacji z
Wykonawcą
c) mechanicznego uszkodzenia przez Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na
zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, z tym że o wadach Zamawiający
obowiązany jest powiadomić Wykonawcę niezwłocznie. Wystarczającą formą
powiadomienia jest przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną na adres mailowy
osoby wskazanej do realizacji niniejszej umowy po stronie Wykonawcy. Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymanego zawiadomienia również w
formie elektronicznej.
Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
§8
Obsługa serwisowa

1. Wykonawca będzie świadczył Zamawiającemu przez okres ………….. miesięcy od
daty podpisania Protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, bezpłatną
obsługę serwisową, obejmującą w okresie jednego roku:
a) wsparcie
telefoniczne,
które
Zamawiający
uzyska
pod
numerem………………………………..,
b) wykonywanie raportów serwisowych dla Zamawiającego,
c) co
najmniej
dwie
wizyty rocznie
u
Zamawiającego
w
celu
przeprowadzenia przeglądów zapobiegawczych,
d) czas reakcji na zgłoszenie od Zamawiającego nie dłuższy niż 24 godziny.
§9
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto określonej w §3 ust. 1,
b) za odstąpienie od części umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% ceny za niewykonaną część umowy,
c) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w
§2 ust. 1 w wysokości 0,2% ceny brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak w
sumie nie więcej niż 10% łącznej ceny netto przedmiotu zamówienia
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d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rękojmi w wysokości
2% ceny wadliwego przedmiotu za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego
na usunięcie wady,
e) za opóźnienie w wymianie elementu/podzespołu na nowy, wolny od wad w terminie o
którym mowa w §6 ust. 9 w wysokości 2% ceny wadliwego przedmiotu za każdy dzień
opóźnienia, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na wymianę.
2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w
niniejszej umowie, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za
opóźnienia w wysokości ustawowej.
3. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty brutto określonej w §3 ust. 1.
4. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody
przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
§ 10
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu, oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym,
przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy; w tym wypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) w razie opóźnienia terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2
ust.1 o ponad 4 tygodnie od ustalonego zgodnie z niniejszą umową.
2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie
rodzi odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego.
3. Wykonawca ma prawo odstąpienia od umowy w całości, gdy opóźnienie w zapłacie
zaliczki wyniesie co najmniej 60 dni.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części,
jeżeli okoliczności spowodowane siłą wyższą uniemożliwiają wykonanie umowy
(przez stronę korzystająca z prawa do odstąpienia lub stronę przeciwną) przez okres co
najmniej 2 miesięcy. W tym przypadku strony zgodnie oświadczają, że rozwiązanie
umowy nie wywołuje ani w dacie odstąpienia, ani w przyszłości obowiązku
jakichkolwiek świadczeń, w tym odszkodowawczych, na rzecz drugiej strony, z
wyjątkiem zwrotu wzajemnie otrzymanych świadczeń.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
Oświadczenia
1.

Wszelkie oświadczenia, których złożenie przez którąkolwiek ze stron jest przewidziane
postanowieniami niniejszej umowy, dokonywane będą w formie pisemnej i wysyłane
pocztą poleconą, faxem i pocztą elektroniczną w przypadkach określonych w umowie,
lub doręczane osobiście pod niżej podane adresy stron umowy:
Zamawiający dane :
………………………………………………………………….

Wykonawca dane :
………………………………………………………………….

2.

Jednocześnie strony ustanawiają następujące osoby kontaktowe dla celów realizacji
niniejszej umowy:
Ze strony Zamawiającego:
imię i nazwisko …………………........…...
e-mail …………….........………….………
tel.………………………………………….
Ze strony Wykonawcy:

3.

imię i nazwisko …………………..….........
e-mail …………….........……………….…
tel.………………………………………….
O wszelkich zmianach w nazwie firmy, formie prawnej, zmianie adresu lub innych danych
kontaktowych, zmianie osoby (osób) kontaktowych strony powiadomią się wzajemnie na
piśmie w terminie do 3 dni od daty wystąpienia zdarzenia.

§ 12
Zakres poufności
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1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy jej treść oraz
jakiekolwiek informacje dotyczące obu Stron, uzyskanych w trakcie jej wykonywania.
2. Zamawiający utrzyma w tajemnicy dokumentację techniczną dotyczącą przedmiotu
zamówienia otrzymaną w ramach niniejszej umowy, z wyjątkiem informacji ogólnie
dostępnych.
3. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Wykonawcę nazwy i
oznaczeń handlowych Zamawiającego w celach reklamowych, informacyjnych i
marketingowych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na informowanie przez Zamawiającego jego kontrahentów
o wykorzystywaniu przedmiotu zamówienia.
5. Strony niniejszej umowy zobowiązują się przetwarzać powierzone dane osobowe
wyłącznie w zakresie i celu realizacji niniejszej umowy.
6. Po ustaniu Umowy, Strony zobowiązują się do usunięcia powierzonych danych w czasie
7 dni z wszystkich nośników, programów i aplikacji.
7. Strony deklarują, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych
zobowiązały się do zachowania poufności.
8. Strony zobowiązują się stosować ochronę powierzonych danych przed niedozwolonym
lub niezgodnym
z
prawem
przetwarzaniem
(zniszczeniem,
utraceniem,
zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do
danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych) oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą
odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

§ 13
Siła wyższa
1. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż siła wyższa dla celów niniejszego §
oznacza jakiekolwiek zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą którejkolwiek ze stron
niniejszej umowy, a w szczególności: wojnę, powstanie, zamieszki, sabotaż, powódź,
huragan, trzęsienie ziemi lub też inne klęski żywiołowe, wybuch oraz pożar, wypadek w
transporcie, wyroki sądów lub też inne działania sądów, strajki.
2. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż w przypadku niemożności
wykonania zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej umowy z powodu siły
wyższej wykonanie zobowiązań przez którąkolwiek ze stron zawieszone będzie w
zakresie oraz w czasie działania siły wyższej.

1.

§ 13
Zmiany w umowie
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w następującym
zakresie:
1.1. termin wykonania:
a) ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się przewidzieć przed
zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej,
b) ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie
przewidzieć przed jej zawarciem, pomimo zachowania należytej staranności,
c) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
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2.

3.
4.
5.
6.

1.2. przekształcenie formy organizacyjno – prawnej Wykonawcy lub wynikających z
następstwa prawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
1.3. płatność w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody za
wyjątkiem zmiany stawki podatku od towarów i usług.
W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt. 1.1, strony ustalają
nowy termin realizacji przedmiotu umowy i sporządzają stosowny aneks do umowy.
W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt. 1.2. - 1.3. strony
sporządzają stosowny aneks do umowy.
Zmiany Umowy następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem
konieczności wprowadzenia tych zmian.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności
formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 14
Właściwość sądów i prawo właściwe

1.
2.

3.

W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
Wszelkie nieporozumienia i spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane
polubownie przez jej strony. Próba osiągnięcia rozwiązania polubownego będzie uważana
za niedoszłą do skutku od momentu, gdy jedna ze stron poinformuje o tym pisemnie drugą
stronę.
Jeśli rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe spór zostanie rozstrzygnięty w oparciu o
przepisy prawa polskiego, przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
§ 15
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2RODO, informuję, że:
1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Biopoint M.Jankowski
M.Niewiadomska sp. jawna ul. Sadowa 4 11-034 Stawiguda, telefon +48 89 542 08 04, email: beata.zegota@biopoint.pl
2. dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa,
montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowego zestawu pomp cieplnych oraz
kotłowni na pellet wraz w modernizacją instalacji c.o."
3. odbiorcami danych osobowych wykonawców będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
Ustawy;
4. dane osobowe wykonawców będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
5. obowiązek podania przez wykonawców danych osobowych bezpośrednio dotyczących
wykonawców jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
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6. w odniesieniu do danych osobowych wykonawców decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Wykonawca posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
wykonawcy;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych wykonawcy;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy
narusza przepisy RODO.
8. Wykonawcy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawców
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
§ 16
Pozostałe kwestie
1.

2.
3.
4.

W związku z obowiązkiem wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu ze
środków Unii Europejskiej Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów
Wykonawcy, w tym dokumentów finansowych, związanych z realizowanym projektem.
Zmiany lub uzupełnienia do postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej
ważności zachowania formy pisemnej.
Oferta przetargowa stanowi integralną część umowy.
Niniejsza umowa sporządzona została w 2 identycznych egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.

1.
2.
3.
4.
5.

Załącznik nr 1 – oferta z dnia ……………………
Załącznik nr 2 – wykaz części zamiennych wraz z cenami.
Załącznik nr 3 – ..................................................................
……..
………

POWYŻSZĄ UMNOWĘ PRZYJĘTO, ODCZYTANO I PODPISANO:

Za Zamawiającego

Za Wykonawcę
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