Załącznik nr 3 do SIWZ
WZÓR
UMOWA NR ………………….2020
Zawarta w dniu …. ….. .2020 r. w Ropczycach pomiędzy:
Gminą Ropczyce, z siedzibą: w Ropczycach ul. Krisego 1 nr NIP: 818 15 81 908, zwaną dalej w tekście
„Zamawiającym” (Nabywcą i Podatnikiem), reprezentowaną przez:
Burmistrza Ropczyc – Bolesława Bujaka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce – Beaty Malec,
Nazwa i adres Odbiorcy i Płatnika faktur: Urząd Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce
a
………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………..
Zwaną dalej „Wykonawcą”
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2019 r., poz. 1843) prowadzonego pod nazwą: ,,Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla
OSP Lubzina” realizowanego ramach projektu nr RPPK.04.01.00-18-0014/19 p.n. „Zakup samochodu
ratowniczo – gaśniczego dla OSP Lubzina” dofinansowywanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zawarto umowę o następującej
treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Lubzina
(jednostki ochrony przeciwpożarowej na cele ochrony przeciwpożarowej); szczegółowo
określonego w załączniku nr 2 do SIWZ oraz złożonej ofercie Wykonawcy.
2. Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem
wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.), oraz
wymagania techniczno-użytkowe określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr. 143, poz. 1002) w sprawie wykazu
wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.
3. Przedmiot umowy musi spełniać wymogi określone w złożonej przez Wykonawcę ofercie oraz
opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
4. Oferta wykonawcy wraz ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – specyfikacją
techniczną stanowią integralną część umowy.
§2
Wykonawca zobowiązuje się wydać Przedmiot Umowy określony w § 1 w terminie do dnia
15.05.2020 r.
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§3
1. Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, przysługuje wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie ……………..…….zł netto (słownie ………………..) kwocie …………………………zł brutto
(słownie…………………………………….).
2. Należność zostanie uregulowana przelewem w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury.
3. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać dane:
Nabywca: Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce NIP: 818-15-81-908
Odbiorca: Urząd Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39- 100 Ropczyce.
Mechanizm podzielonej płatności.
4. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi
prowadzącemu rachunek Zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany wskazać do zapłaty należnych mu z tytułu wykonania niniejszej
umowy kwot na rachunek bankowy figurujący w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej
Administracji Skarbowej (KAS) w elektronicznym „Wykazie podatników VAT” tj. na tzw. białej liście
podatników VAT.
6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego innego niż wymieniony
w Wykazie podatników VAT o którym mowa w ust. 5 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do
wstrzymania się z zapłatą należnych Wykonawcy kwot, do czasu wskazania przez Wykonawcę jego
rachunku figurującego w wyżej wymienionym „Wykazie podatników VAT”; zaś Wykonawca
zwalania Zamawiającego od przyszłej odpowiedzialności związanej z zapłatą po terminie, której
przyczyną jest niewskazanie przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem jego rachunku
bankowego widniejącego w wyżej wymienionym „Wykazie”, w tym za zapłatę odsetek
ustawowych (ustawowych za opóźnienie) ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
oraz ze wszelkiej odpowiedzialności odszkodowawczej za opóźnienie w zapłacie, a Sprzedawca to
zwolnienie przyjmuje.
7. W zakresie dostaw robót, usług i towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności
w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity:
Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) zapłata kwoty podatku od towarów i usług z faktury wystawionej
przez Wykonawcę, a stanowiącej część jego wynagrodzenia, nastąpi na jego rachunek VAT o jakim
mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity:
Dz.U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.). Postanowienia ust. 6 powyżej stosuje się odpowiednio.
8. Zgodnie z ustawą z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), Wykonawca ma możliwość wystawienia faktury elektronicznej za
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania – www.efaktura.gov.pl: dane skrzynki
PEPPOL Gminy Ropczyce, skrócona nazwa skrzynki : Gmina Ropczyce, typ i numer PEPPOL: NIP
8181581908.
§4
1. Odbiór samochodu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.
2. Pojazd zostanie wydany zamawiającemu z pełnym zbiornikiem paliwa oraz innymi płynami
eksploatacyjnymi umożliwiającymi dojazd do siedziby zamawiającego.
3. Przejęcie samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez
obie Strony umowy przez osoby upoważnione.
4. Z chwilą wydania samochodu Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i obciążenia
związane z pojazdem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu.
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5. Protokół zdawczo - odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą licząc od daty odbioru
końcowego przedmiotu umowy:
1) na samochód ………
2) na zabudowę pożarniczą ……….
2. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość użytych materiałów, właściwe wykonanie i
zgodność z normami zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i złożoną ofertą.
3. Do samochodu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:
1) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu,
2) kartę pojazdu,
3) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim,
4) książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia,
5) fakturę VAT,
6) świadectwo dopuszczenia jednostki dopuszczającej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002)
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do
użytkowania, np. CNBOP.
4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równa okresowi, o którym mowa w ust 1 pkt 1
powyżej.
§6
1. W okresie gwarancji naprawy samochodu oraz wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez
serwis Wykonawcy. Naprawy będą wykonywane w terminie do 14 dni roboczych od daty
zgłoszenia w formie fax-u. Do czasu, o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych
od pracy.
2. Serwis samochodu jest zapewniony przez sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi zgodnie z warunkami
wynikającymi ze złożonej oferty przetargowej oraz gwarancji. Postanowienia niniejszego ustępu
nie naruszają zapisów ust. 1.
3. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny oraz dostawę części zamiennych przez okres min. 10
lat od daty dostawy pojazdu.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia objętego kontraktem
w wysokości 1,0% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,
2) za każdy dzień opóźnienia w terminie usunięcia wad w wysokości 1,0% wynagrodzenia
ryczałtowego brutto,
3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zawartej umowy w wysokości 20%
wynagrodzenia ryczałtowego brutto,
4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wyłącznej winy Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 20% wynagrodzenia
ryczałtowego brutto.
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z przysługującego
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mu wynagrodzenia.
3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§8
1. W razie wystąpienia 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 tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Wykonawca
zrealizuje przedmiot zamówienia niezgodnie z zapisami umowy i SIWZ. W takim przypadku
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę, o której mowa w § 7 ust 1 pkt 4 niniejszej umowy.
§9
1. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację
przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
1) zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli zajdą okoliczności, na które Strony umowy
nie będą miały wpływu lub wystąpienia których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
niniejszej umowy, o okres trwania tych przeszkód.
2) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług,
wówczas wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposób, że do wartości netto zostanie
doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów.
3) wszelkie zmiany niniejszej umowy pod warunkiem, że będą one służyły prawidłowej realizacji
projektu nr RPPK.04.01.00-18-0014/19 p.n. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla
OSP Lubzina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT posiadającym NIP 818-15-81-908 jest
uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
§ 11
W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) i ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).
§ 12
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy Strony poddają
rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
KLAUZULA INFORMACYJNA
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
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE nr
119) – RODO, informuje się Wykonawcę, że:
1) Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce,
nr tel. (17) 22-10-510, którego przedstawicielem jest Burmistrz Ropczyc.
2) Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować za pośrednictwem
e-mail: parysa@ropczyce.eu bądź poczty tradycyjnej kierując pismo na adres Administratora.
3) Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (podstawa prawna przetwarzania: art. 6
ust. 1 lit. f RODO).
4) Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana/i
danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne
podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Ropczyce przetwarzają dane
osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Ropczyce.
5) Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6) Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w pkt 3, w szczególności w zakresie realizacji przez Pana/ią
z Administratorem umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym
interesie do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
7) Posiada Pan/i prawo do:
 dostępu do treści swoich danych– na podstawie art. 15 RODO
 sprostowania – na podstawie art. 16 RODO
 usunięcia – na podstawie art. 17 RODO
 ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO
 przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO
 wniesienia sprzeciwu – na podstawie art. 21 RODO
8) Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
Fakt nie podania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.
Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub
profilowaniu.
§ 14
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwie dla Zamawiającego,
a jedna dla Wykonawcy

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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