Załącznik nr 2 do SWZ
UMOWA NR …………

zawarta w dniu ………………………2021 r. w Pabianicach
pomiędzy:
Gminą Pabianice z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21 reprezentowaną przez :
Marcina Wieczorka Wójta Gminy Pabianice,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
firmą:……………………………………………………………………………………………
z siedzibą ………………………………………………………………………………………
REGON:……………………………… NIP:………………………………
reprezentowaną przez:
…………………………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”.
W wyniku przeprowadzonego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pt: „Dostawa ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni
przydrożnej na terenie Gminy Pabianice” w trybie podstawowym bez negocjacji i wyboru oferty
Wykonawcy w zakresie części I, strony zawierają następującą umowę:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup przez Zamawiającego zaoferowanego przez
Wykonawcę ciągnika do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice, zgodnego
z parametrami technicznymi i użytkowymi określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia zawartym w załączniku do niniejszej umowy oraz zgodnych z ofertą Wykonawcy
będącą załącznikiem do niniejszej umowy.
2. Razem z dostawą Wykonawca dostarczy do ciągnika komplet dokumentów niezbędnych do
jego zarejestrowania, instrukcję obsługi oraz gwarancję zgodną ze złożoną ofertą. Jeżeli w
czasie rejestracji okaże się, że brakuje określonego dokumentu/dokumentów lub dostarczony
dokument/dokumenty jest wadliwy, to Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania
wezwania do uzupełnienia, dostarczy Zamawiającemu właściwy dokument/dokumenty, pod
rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w §6 ust.1 pkt b).
3. W ramach dostawy Wykonawca przeszkoli 2 pracowników Zamawiającego, w wymiarze co
najmniej 5 godzin z obsługi ciągnika i osprzętu, w miejscu jego garażowania tj. Piątkowisko
47, 95-200 Pabianice i w terenie a przeprowadzone szkolenie potwierdzone zostanie
stosownym zaświadczeniem.
4. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy udziela Zamawiającemu: …… miesięcy (okres
gwarancji podany przez Wykonawcę w ofercie) gwarancji na cały przedmiot zamówienia.
5. Okres rękojmi odpowiada (jest równy) okresowi gwarancji.
6. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z dniem protokolarnego bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy przedmiotu
umowy i poszczególnych jego elementów. Ponadto w okresie gwarancji Wykonawca zapewni
bezpłatny przyjazd serwisu do siedziby Zamawiającego, w terminie do 72 godzin (nie wliczając
czasu w dniach ustawowo wolnych) od momentu zgłoszenia telefonicznego, pocztą
elektroniczną lub faksem, w celu naprawy lub ustalenia zakresu naprawy.
8. Podjęcie naprawy następować będzie w miejscu postoju przedmiotu umowy, nie później niż
72 godziny od zgłoszenia awarii. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w okresie
gwarancyjnym w ciągu 96 godzin od podjęcia przez Serwis naprawy pojazdu Wykonawca
zobowiązuje się zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach lub pokryć koszty
wynajmu, licząc od kolejnego dnia roboczego po upływie 96 godzin.
9. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego wykonywania w siedzibie
Zamawiającego przeglądów okresowych przedmiotu umowy obejmujących w szczególności
koszty dojazdu serwisu, koszty robocizny.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu możliwości realizacji
serwisu pogwarancyjnego (na zasadach ustalonych w odrębnej umowie), co nie uchybia
uprawnieniu Zamawiającego do skorzystania z innego serwisu.
11. W przypadku wystąpienia usterki podlegającej gwarancji, demontaż, montaż i transport
ciągnika do siedziby autoryzowanego serwisu lub miejsca naprawy i ponownej dostawy do
Zamawiającego Wykonawca wykona na własny koszt.
12. W przypadku dwukrotnego powtórzenia się tej samej usterki podlegającej gwarancji lub
zaistnienia usterki niemożliwej do usunięcia, Wykonawca, zobowiązuje się do wymiany
wadliwej części lub tworzącego funkcjonalną całość zespołu części na nowy wolny od wad, w
terminie 30 dni roboczych od dnia zawiadomienia o usterce. Termin gwarancji dla wymienionej
części lub zespołu biegnie na nowo od dnia jej/jego wymiany.
13. Za usterkę podlegającą gwarancji, niemożliwą do usunięcia uważa się usterkę, której
Wykonawca nie usunął w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o jej wystąpieniu.
14. Usunięcie wady lub usterki będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiającego przez Wykonawcę o jej usunięciu.
15. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci
uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże przy pomocy innego dowodu - w szczególności
zawartej Umowy - istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do
zabezpieczenia przedmiotowych warunków gwarancji.
16. Dokument gwarancyjny wystawiony przez Wykonawcę winien zostać sporządzony zgodnie
z warunkami gwarancji określonymi w niniejszej Umowie, przy czym w szczególności nie
będzie mógł zawierać następujących warunków:
- obowiązku dokonywania przez Zamawiającego płatnych przeglądów okresowych
wykonywanych przez podmioty wskazane przez Wykonawcę,
- postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego obciążenie
dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą przedmiotu zamówienia, a także zawierać
dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą, dotyczących innych płatnych działań,
które nie zostały ujęte we wszystkich częściach Specyfikacji Warunków Zamówienia.

17. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad w ramach
ceny oferty w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady.
18. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia
wad, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji.
19. Wykonawca oświadcza, że postanowienia niniejszego paragrafu oraz wykonanie ciążących
na nim obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi nie będą, w żadnym przypadku
wyłączały, uchybiały lub ograniczały gwarancji udzielanej przez Producenta ciągnika, a w
przypadku naruszenia tego zobowiązania, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia
wszelkich kosztów tym spowodowanych w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty.
20. Gwarancja, o której mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje także na koszt Wykonawcy
kontrakt obsługowy (pełny serwis gwarancyjny, w szczególności wraz z niezbędnymi
podzespołami, częściami zamiennymi i robocizną), w okresie obowiązywania gwarancji.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy w terminie do ……. dni od dnia
podpisania umowy.
2. Ciągnik winien być dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. do
Piątkowiska 47, 95-200 Pabianice- celem dokonania odbioru i późniejszego garażowania.
3. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili złożenia pod nią podpisu
przez ostatnią ze stron.
4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy z 3 dniowym wyprzedzeniem
telefonicznie lub mailowo.
§3
1. Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, by
nie dopuścić do jego uszkodzenia lub zniszczenia w trakcie transportu do Zamawiającego.
2. Strony zgodnie ustalają, że po dostarczeniu przedmiotu dostawy zostanie przeprowadzony
przez Strony odbiór obejmujący przeprowadzenie szkolenia i wystawienia zaświadczeń o
których jest mowa w §1 ust 3. Odbiór potwierdzony zostanie w formie pisemnego protokołu
odbioru - podlegającego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru, zostaną stwierdzone wady przedmiotu zamówienia lub
niezgodności z § 1, to Zamawiający ma prawo odmówić odbioru.
4. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i narzędzia użyte do
usunięcia wad.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru przedmiotu zamówienia, w przypadku
braku dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2, zaświadczeń o których mowa w ust.3 oraz
innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa.
6. W celu usunięcia mogących powstać wątpliwości, Strony zgodnie oświadczają, że za datę
wykonania umowy przez Wykonawcę uznają datę podpisania przez Strony bezusterkowego
protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

7. Strony ustalają, że własność przedmiotu zamówienia przechodzi na Zamawiającego z chwilą
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
§4
1. Wykonawca wyznacza ……….…………………………………………………
reprezentowania Wykonawcy we wszystkich czynnościach objętych niniejszą umową.

do

2. Zamawiający wyznacza ……………………… jako koordynatora w zakresie realizacji
obowiązków umownych, tel. ……………..., e-mail: …………………………………………
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany
Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie.
§5
1. Za wykonanie dostawy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie
brutto
w
wysokości
……………………
zł.,
słownie
złotych:
………………………………………………………,: w powyższej kwocie uwzględnione
zostały:
kwota netto w wysokości ………..…. zł słownie złotych: ……………………………………,
VAT …..% w wysokości …….…….. zł słownie złotych: ……………………………………,
2. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy, w tym w szczególności: wartość przedmiotu dostawy, wszelkie koszty transportu do
Zamawiającego, koszt szkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi
dostarczonego przedmiotu dostawy, koszt zapewnienia serwisu gwarancyjnego w okresie
zaoferowanym przez Wykonawcę, koszt przeglądów okresowych przedmiotu umowy
realizowane w siedzibie Zamawiającego obejmujące koszty dojazdu serwisu, koszty robocizny
w okresie objętym gwarancją, w przypadku takiej konieczności - koszt transportu przedmiotu
umowy do Wykonawcy, koszt udzielenia gwarancji i rękojmi, należne podatki w tym podatek
VAT, zysk, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze związane z
realizacją umowy.
3. Wynagrodzenie jest stałe, nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania niniejszej
umowy.
4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi
na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury po podpisaniu protokołu
odbioru , o którym mowa w § 3 ust. 2, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze,
pozostający w wyłącznej dyspozycji Wykonawcy i ujęty na dzień zlecenia w wykazie
podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).
5. Zamawiający będzie realizował płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności na rachunki bankowe zawarte w wykazie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w
terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury.
6. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach określonych w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

7. Zamawiający, działając na podstawie art. 4. ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych oraz w związku z paragrafem 1 Rozporządzenia
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącego do przesyłania
ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 856), nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy
innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej
ustawy, z wyłączeniem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
8. Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za
pośrednictwem PEF jest zobowiązany do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego,
umożliwiającego zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy. W szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych winno nastąpić w godzinach pracy Urzędu Gminy. W przypadku
przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od
pracy lub święta, a także w godzinach innych niż wymienione powyżej, uznaje się, że faktura
ta została doręczona w następnym dniu roboczym.
9. Wykonawca wystawi fakturę na Zamawiającego – nabywcę: Gminę Pabianice, z siedzibą:
95-200 Pabianice, ul. Torowa 21, NIP: 731 191 39 30 (Odbiorca: Urząd Gminy Pabianice).
10. W przypadku doręczenia faktury na niewłaściwy adres lub nie zawierającej wszystkich
wymaganych prawem i niniejszą umową elementów Wykonawca ponosi wszelkie negatywne
konsekwencje z tego tytułu.
§6
1. Za niewykonanie lub wykonanie z nienależytą starannością przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
a) zwłoki w wykonaniu dostawy - w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto za każdy dzień
zwłoki,
b) zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2 - w wysokości 0,2 %
wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki,
c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10 % wartości umownej brutto,
d) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 10 % wartości umownej brutto
(zapis ten nie stanowi uprawnienia Wykonawcy do odstąpienia od umowy za zapłatą
oznaczonej sumy),
2. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich
łącznym wymiarze.
3. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 25% wartości umownej brutto.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. Strony ustalają, że
Zamawiający swoją wierzytelność z tytułu naliczanych kar na podstawie niniejszej umowy,
zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy bez wzywania
Wykonawcy do zapłaty.

5. W przypadku konieczności wielokrotnego (co najmniej dwukrotnie) dokonywania
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności
dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy określonej w §
5 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty bezpośredniej
zapłaty (drugiej lub kolejnej) wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Zamawiającego.
6. W przypadku niewykonania umowy w terminie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy
w ciągu 30 dni od upływu terminu do jej wykonania, bez wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu.
7. W przypadku, gdy łączna suma kar umowny przekroczyłaby 25 % wartości umownej brutto
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od dnia, w którym nastąpiło
zdarzenie, z którego zaistnieniem nastąpiłoby przekroczenie limitu kar umownych.
8. Zamawiający może od Umowy odstąpić przy wystąpieniu okoliczności wskazanych w art.
456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 2019 z późn. zm) zwanej dalej ustawą PZP.
§7
1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu.
2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na:
1) zmianie wynagrodzenia umowy w przypadku, gdy zmianie uległy stawki podatku VAT wynagrodzenie, ulegnie zmianie w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostanie takie samo,
a wartość podatku VAT i wynagrodzenie brutto ulegną zmianie;
2) zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego
wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się
powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3) rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego
zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4) dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:
a) może obniżyć koszt realizacji przedmiotu Umowy,
b) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu Umowy,
c) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania
nowszych technologii/ rozwiązań itp.,
d) może przyczynić się do usprawnienia jego właściwości użytkowych, podniesienia
efektywności działania,

e) może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji
wykonania przedmiotu Umowy,
5) w przypadku uchwalenia lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa
krajowego i wspólnotowego oraz wytycznych, zaleceń i dokumentów programowych, z
których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy,
6) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z umów, wytycznych,
zaleceń, decyzji lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje
finansujące dostawę lub inne organy publiczne albo sądy,
7) podczas wykonania przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność dokonania
uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie
powodujących zmiany celu i istoty Umowy,
8) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została
ona zawarta,
9) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
Umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w na etapie zawierania Umowy,
10) zaistnieje potrzeba zmiany dokonana na podstawie uzgodnionych możliwość
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie,
11) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:
a) zaistnienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć. Maksymalny
okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy w
świadczeniu dostawy. Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu
prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe
następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia wykonawcy wykonywanie
w części lub całości jego zobowiązań;
b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
12) zmian treści o charakterze informacyjno - instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej
realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zmian dotyczących Wykonawcy lub
Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych
za potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia.
13) w przypadku zmian organizacyjnych u Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym również
związanych z następstwem prawnym podmiotów, Zamawiający dopuszcza zmianę treści
umowy w tym przedmiocie.
§8
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Przez umowę
o podwykonawstwo – należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym,
której przedmiotem są dostawy/usługi stanowiące przedmiot niniejszej Umowy, zawartą
między Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą).

2. Wykonawca jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy do przedłożenia
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Za zwłokę w dotrzymaniu tego terminu Zamawiający
naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy dostaw/usług stanowiących
przedmiot niniejszej Umowy.
4. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 3 jest dłuższy, Zamawiający poinformuje o
tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od
daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każdy
dzień zwłoki w dotrzymaniu wskazanego terminu.
5. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego dokonywania zapłat wynagrodzenia
należnego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zapłaty przedłoży
Zamawiającemu dowód zapłaty oraz kopię faktury lub rachunku stanowiących podstawę do
zapłaty. Za zwłokę w dotrzymaniu tego terminu Zamawiający naliczy Wykonawcy karę
umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień.
6. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na
zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, jest: …………………….
7. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy - podmiotu, na
którego zasoby powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1
ustawy pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, to
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na
którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki
wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.
9. W przypadku gdy postanowienia umowy podwykonawczej, o których mowa w ust. 8 są
mniej korzystne dla podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy, Zamawiający
poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w
wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu wskazanego terminu.
§9
Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy
lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą
rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 2019 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Strony umowy wyrażają wzajemne zgodę na przetwarzanie przez drugą stronę danych
osobowych, podanych dobrowolnie w niniejszej umowie w celu jej prawidłowej realizacji.
3. Strony oświadczają, iż dane te będą przetwarzane w ich siedzibach, podanych na wstępie
umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wójta Gminy
Pabianice z siedzibą ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, zgodnie z przepisami ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej
RODO) w celu realizacji niniejszej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych Wynajmującego jest art. 6 ust. 1 pkt. b RODO.
Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych, Wynajmujący ma
prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail:
iod@pabianice.gmina.pl, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.
§ 12
1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Załącznik do umowy:
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2) oferta Wykonawcy
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