Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70/2017 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 07.09.2017r.
3 w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo
zamówień publicznych przez ZDW w Bydgoszczy oraz RDW w związku z gospodarowaniem środkami publicznymi o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro dotyczących realizowania zamówień ze środków własnych.

Nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.362.09.20

OGŁOSZENIE
o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
I. Zamawiający:
Województwo Kujawsko-Pomorskie,
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 956-19-69-536
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
Oddział Bydgoski, Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie,
ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko,
Tel. 52-381-37-01, fax: 52-381-39-10, e-mail: rdw.zol@zdw-bydgoszcz.pl,
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAWY DROBNEGO SPRZĘTU BĘDĄCEGO W POSIADANIU
REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2020 ROKU
CPV 50110000-9
CPV 34 30 00 00 - 0

Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz
podobne usługi
Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem 70/2017 z dnia
07.09.2017r. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy udzielania zamówień o wartości
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy
- Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej http://bip.zdw-bydgoszcz.pl.
III. Wymagania związane z wykonaniem:
3.1. Zamówienie obejmuje usługi w zakresie przeglądu, naprawy i konserwacji sprzętu:
Naprawy bieżące wraz z dojazdem wynikające z eksploatacji sprzętu wg ilości i stawki r-g
(orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 150),
3. Sprzęt przewidziany do przeglądu, konserwacji i usuwania awarii::
- Kosa spalinowa FS 350 MRL
- 2 szt.,
- Kosa spalinowa FS 360 C-E STIHL
- 5 szt.,
- Kosa spalinowa FS 450 STIHL
- 2 szt.,
- Podkrzesywarka HT 75 STIHL
- 3 szt.,
- Piła spalinowe 0064 STIHL
- 1 szt.,
- Piła spalinowe MS 193 STIHL
- 1 szt.,
- Piła spalinowe MS 250 STIHL
- 1 szt.,
- Piła spalinowa MS 261
- 1 szt.,
- Piła spalinowa MS 260/37
- 1 szt.,
- Piły spalinowe MS 361 STIHL
- 1 szt.,
- Piły spalinowe MS 362 STIHL
- 2 szt.,
- Piła spalinowa MS 440 STIHL
- 1 szt.,
- Piła spalinowa MS 441 STIHL
- 1 szt.,
- Zagęszczarka CF 1
- 1 szt.,
- Zagęszczarka VP 1340 R
- 1 szt.,
- Zagęszczarka WACKER
- 1 szt.,
- Agregat prądotwórczy F7001
- 1 szt.,
- Kompresor AIRPRESS HL340/90
- 1 szt.,
- Sprężarka 260/8/50 cm
- 1 szt.,
- Nagrzewnica olejowa B35 CEL
- 1 szt.,
- Świder glebowy BT 360
- 1 szt.,
- Piła do cięcia asfaltu TS-400 nr fabr. 143590425 - 1 szt.,
- Dmuchawo-opryskiwacz STIHL SR-420
- 2 szt.,
- Nagrzewnica olejowa B35 CL
- 1 szt.,
- Nagrzewnica olejowa MASTER
- 1 szt.,
- Prostownik z rozruchem 360-570A DYNAMIC
- 1 szt.,
- Agregat spawalniczy INWERTMax 161 LOGIC - 1 szt.,
- Agregat spawalniczy MIG/MAG 220D SHERMAN- 1 szt.,
- Przecinarka plazmowa CUT 40 SHERMAN
- 1 szt..
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- Przecinarka ściernicowa 355mm DEWALT D28700- 1 szt.,
- Myjka KARCHER HD6/15PLUS
- 1 szt.,
- Odśnieżarka STIGA CRYSTAL
- 1 szt.,
- Nożyce spalinowe do żywopłotu STIGA SHP 60 - 1 szt.,
- Wiertarka stołowa kolumnowa PROMA PTB16B - 1 szt.,
- Wiertarka udarowa DEWALT D21805
- 1 szt.,
- Wiertarka GSB 16 RE
- 1 szt.,
- Wiertarka GSB 168 E
- 1 szt.,
- Wiertarka GBH 4 DFE
- 1 szt.,
- Wiertarko-wkrętarka BOSH GSR 12V-15
- 1 szt.,
- Wiertarko-wkrętarka akum, BOSH GSR-1800 Li - 2 szt.,
- Wiertarko-wkrętarka DEWALT 18V DCD780M2 - 1 szt.,
- Szlifierka WQ 10-125 SP
- 1 szt.,
- Szlifierka kątowa BOSCH PWS 700i
- 1 szt.,
- Szlifierka elektryczna BOSCH GWS 18-125
- 2 szt.,
- Kosiarka Stiga
- 1 szt.,
- Kosiarka spalinowa COLLECTOR STIGA
- 1 szt.,
- Odkurzacz KARCHER NT21
- 1 szt.,
- Młot udarowy GHB 2-24 DSR
- 1 szt.,
- Klucz udarowy ATMO AT200
- 1 szt.,

W przypadku awarii i braku możliwości dalszego korzystania ze sprzętu Wykonawca zobowiązany
jest, po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego
polecenia wykonania naprawy, do odebrania sprzętu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego
w ciągu 24 godzin od momentu wydania polecenia oraz przetransportowania danego sprzętu
do miejsca wykonania naprawy. Jeżeli naprawy dokonywane będą w warsztacie mieszczącym się
w promieniu 25km od siedziby Zamawiającego, koszty dostawy sprzętu ponosić będzie Zamawiający.
Wykonawca świadczący usługi poza ww. odległością, zobowiązany jest do odbioru sprzętu
przeznaczonego do wykonania usługi objętej umową do miejsca wykonania usługi, na własny
koszt i ryzyko. Zatem cena ewentualnego transportu sprzętu winna być wkalkulowana w cenę
jednostkową roboczogodziny.
5. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
6. Gwarancja
Wykonawca udzieli 6 miesięcy gwarancji i 12 miesięcy rękojmi na wykonane usługi, a na części,
dla których producent nie określa terminu gwarancji, odpowiedzialność za jakość dostarczonego
towaru przyjmuje Wykonawca przez okres 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru do miejsca
dostawy.
7. Termin płatności: do 21 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia faktury VAT, a w przypadku części
faktury wraz z protokołem przekazania części do siedziby Zamawiającego.
8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego
z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy.
9. W przypadkach, gdy podczas wykonywania przeglądu lub naprawy, wystąpi oprócz przewidzianych
operacji konieczność dodatkowych wymian lub naprawy, mogą one być wykonane tylko za zgodą
Zamawiającego.
10. Zamawiający przewiduje możliwość zakupu nowego sprzętu w ramach kwoty umowy
np. w przypadku gdy koszt naprawy przekraczałby rzeczywistą wartość rynkową danego urządzenia.
11. Każdorazowo zostanie udzielone zlecenie określające zakres naprawy sprzętu, Usługi serwisowania
sprzętu muszą być świadczone w autoryzowanym serwisie dla marki sprzętu STIHL, która
wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Sprzęt wchodzący w zakres przedmiotu Zamówienia,
objęty jest gwarancją producenta. Z uwagi na istniejące ryzyko utraty gwarancji oraz potrzebę
zapewnienia wysokiej jakości usług, które gwarantuje wyspecjalizowany autoryzowany serwis marki
STIHL wymaga się, aby usługi serwisowania były przeprowadzane w autoryzowanym serwisie
dla marki sprzętu STIHL.
4.

12. Wykonawca wykona bieżące naprawy w ciągu 3 dni roboczych, a termin usunięcia awarii zostanie
każdorazowo uzgodniony między stronami.
13. Po wykonaniu usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zestawienie wykonanych prac przy
zadanym sprzęcie w oparciu o katalog norm czasowych odpowiednio dla danej części zamówienia.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanego sprzętu w trakcie trwania
umowy.
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15. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji będą stanowiły odrębną pozycję
na fakturze, zawierającą rzeczywisty koszt zakupu tych materiałów.
16. Również podzespoły sprzętów, których nie można nabyć u dostawcy części zamiennych zapewni
Wykonawca usługi w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe, po uprzednim
telefonicznym zaakceptowaniu ceny zakupu przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
Wartość materiału Wykonawca doliczy do wartości usługi w oddzielnej pozycji na fakturze.
17. Wykonawca dokona przeglądu, wymiany zużytych części na wyłącznie fabrycznie nowe
i oleju lub naprawy części zużytych (uszkodzonych), na podstawie szczegółowej specyfikacji kosztów,
którą zatwierdzi Zamawiający, i dołączy ją do faktury. Koszt użytych do napraw materiałów i części
nie będą obciążał ceny umownej dotyczącej robocizny.
18. Ceny materiałów nie mogą odbiegać od średnich notowań rynkowych, a maksymalne proponowane
przez Wykonawcę ceny, nie powinny przekroczyć cen katalogowych producentów. Rzeczywista ilość
zamawianych części będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego.
19. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów
i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw po okazaniu osobie odbierającej pojazd
naprawiany lub wydania ich na żądanie Zamawiającemu.
IV. Formularz ofertowy należy składać:
W siedzibie zamawiającego:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie,
ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko.
- osobiście w siedzibie zamawiającego w sekretariacie,
- za pośrednictwem poczty,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej (rdw.zol@zdw-bydgoszcz.pl),
- za pośrednictwem fax-u (52 381-39-10).
V. Osoba prowadząca sprawę:
- w sprawach merytorycznych: Michał Batorski – Specjalista, tel. 52 381-37-01 wew. 24,
- w sprawach proceduralnych: Izabela Szukiel – Specjalista, tel. 52 381-37-01 wew. 33.
VI. Termin realizacji zamówienia
Wymaga się zrealizowania zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r.
VII. Warunki płatności:
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy w ciągu 21 dni od daty
przyjęcia przez Zamawiającego:
a) oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT,
b) Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur za pośrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania na stronie:
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj, wpisując w odpowiednim miejscu numer
GLN jednostki - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie – 5907864502060.
Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
VIII. Inne dane:
8.1. Opis sposobu obliczenia ceny:
a) Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto podaną na formularzu oferty, wyliczoną
w oparciu o kosztorys ofertowy. Cena jest to wartość wyrażona w pieniądzu w walucie PLN
wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
– t.j. Dz. U. z 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. zm. – (Dz. U. z 2016r. poz. 615)). Każdy
wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
b) Cena oferty będzie ceną kosztorysową. Formularz kosztorysu ofertowego winien
być wypełniony w każdej pozycji. Ceny jednostkowe za usługi oraz stawki określone przez
Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianom w toku realizacji przedmiotu zamówienia.
Na cenę oferty składa się całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również
wszelkie koszty towarzyszące w wykonaniu. Płatność za badania będzie miała charakter
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8.2.

8.3.

8.4.

obmiarowy i zostanie dokonana w oparciu o kalkulację iloczynu faktycznie wykonanych
i odebranych usług oraz cen jednostkowych podanych w wypełnionym kosztorysie ofertowym
Materiały niezbędne do wykonywania napraw, konserwacji lub zakup nowego sprzętu będą
stanowiły odrębną pozycję na fakturze, zawierającą rzeczywisty koszt ich zakupu.
c) Cena wina być wyrażona w złotych polskich. Ceny należy podawać w zaokrągleniu
do pełnych groszy.
d) Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały waloryzacji.
e) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek
rozliczyć zgodnie
z
tymi
przepisami
(dotyczy
w przypadku:
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, importu
usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez
Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT).
f) Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, uwzględniając
ich konsekwencje rachunkowe, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 1) i 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2019 poz, 1843 z późn. zm.).
Kryteria oceny ofert:
a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny,
którego wagę określa się 100 %.
b) Zasada przyznawania punktów za cenę polegać będzie na porównywaniu oferty z najniższą ceną
brutto do oferty ocenianej.
c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym
ogłoszeniu warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert
za realizację przedmiotu zamówienia, a zaoferowana cena nie przekroczy możliwości
finansowych Zamawiającego.
d) Oferta musi być kompleksowa. Oferty niepełne, nie spełniające wymogów zawartych
w zaproszeniu ofertowym podlegać będą odrzuceniu.
e) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach
dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio
ofertach.
f) Jeżeli w postępowaniu na w/w zamówienie do terminu składania ofert nie wpłynie żadna oferta
lub złożone oferty będą podlegały odrzuceniu lub zostanie przekroczona kwota, jaka została
przeznaczona na realizację zamówienia, Zamawiający dokona wznowienia ogłoszenia
z wyznaczeniem kolejnego terminu, bez potrzeby przeprowadzania nowej procedury.
Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty na potwierdzenie ich spełnienia:
a) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1;
b) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY- ZAŁĄCZNIK NR 2;
c) OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
(RODO) - ZAŁĄCZNIK NR 3;
d) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
d) W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania ofert winno być dołączone
pełnomocnictwo, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.
Informacje dodatkowe:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonania rozstrzygnięcia postępowania
i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
b) W przypadku podpisania umowy, kwota umowy równa będzie środkom, jakie
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

IX. Termin złożenia oferty
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie do dnia 18.02.2020 r. godz. 1300 .
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X. Ochrona danych osobowych
KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z WPROWADZENIEM 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, STR. 1), DALEJ „RODO”
10.1.Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuje, że:
a) administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 37 05 713, e-mail: sekretariat@zdwbydgoszcz.pl;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jest Pan Witold
Antosik tel. 52 37 05 733, e-mail: iod@zdw-bydgoszcz.pl;
c) Dane osobowe przekazane Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
e) Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz w celu archiwizacji;
f) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
g) w odniesieniu danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Wykonawca jak i osoby których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego
wskazanego w art. 14 RODO posiadają :
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
− 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 prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) Wykonawcy jak i osobom których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego
wskazanego w art. 14 RODO nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jak i osób których dane Wykonawca przekazał
w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10.2. OBOWIĄZKI
WYKONAWCY
W
ZAKRESIE
WYPEŁNIENIA
OBOWIĄZKÓW
INFORMACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z RODO
10.2.1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich
obowiązków
formalno-prawnych
związanych
z
udziałem
w
postępowaniu.
Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO - 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,
str. 1). w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba
fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).
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10.2.2. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba
że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

.....................................................
Podpis
Naczelnika wydziału/Kierownika

Sporządził:
Izabela Szukiel – Specjalista
Tel. 52 381-37-01 wew. 33
e-mail: i.szukiel@zdw-bydgoszcz.pl
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Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 70/2017 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 07.09.2017 r. w sprawie
realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych przez ZDW w Bydgoszczy oraz RDW w związku z gospodarowaniem środkami publicznymi o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro dotyczących realizowania zamówień ze środków własnych.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Pełna nazwa Wykonawcy
Adres siedziby Wykonawcy (ulica)
Miejscowość, kod pocztowy
Województwo
Adres do korespondencji
NIP
REGON / KRS
Nr telefonu do kontaktu
Nr faxu do kontaktu
Adres e-mail do kontaktu
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
kontaktowania się z Zamawiającym

Sprawa nr ZDW.RDW.6.12.362.09.20
Województwo Kujawsko-Pomorskie,
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń,
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
ODDZIAŁ BYDGOSKI
Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie,
ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia dot. zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania ofertowego
na:
USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAWY DROBNEGO SPRZĘTU BĘDĄCEGO W POSIADANIU
REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2020 ROKU
CPV 50110000-9
CPV 34 30 00 00 - 0

Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz
podobne usługi
Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

My niżej podpisani
_____________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków
konsorcjum)

1.

Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Istotnych Postanowieniach Umowy.
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OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

JEDNOSTKA
MIARY

ILOŚĆ

CENA
JEDNOSTKOWA
ZŁ/RBH NETTO

WARTOŚĆ USŁUGI
( KOL. 4 X KOL. 5)

1

2

3

4

5

6

1.

Usługi w zakresie napraw
i konserwacji drobnego sprzętu

1 rbh

150

L.P.

NETTO
Podatek VAT 23 %
BRUTTO
SŁOWNIE ZŁOTYCH:…………………………………………………………………
Siedziba warsztatu, w którym przeprowadzane są naprawy:
…………………………………………………………………………………………..…
I oddalony jest od siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie …………………
podać odległość w km

Czas pracy ustalony będzie w oparciu o katalog norm:
………………………………………………………………………………….
(podać nazwę aktualnie obowiązującego w zakładzie KNP, rok wydania i organ zatwierdzający)

2.

Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie: od daty podpisania umowy
do 31.12.2020 r.

3.

Akceptujemy następujące warunki płatności: zgodnie z postanowieniami istotnych warunków
umowy oraz zapisów ustępu VII OGŁOSZENIA.

4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się warunkami ogłoszenia i uznajemy się za związanych
określonymi w niej postanowieniami.

6.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy (stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3).
Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach
w niej określonych w zgodnej z niniejszą ofertą i warunkami określonymi w ogłoszeniu
o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
(nr sprawy ZDW.RDW.6.12.362.09.20), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia.

__________________ dnia __.__.2020 r.
____________________________
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy)

Strona | 8

ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na wykonanie usługi pod nazwą :
USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAWY DROBNEGO SPRZĘTU BĘDĄCEGO W POSIADANIU
REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2020 ROKU
CPV 50110000-9
CPV 34 30 00 00 - 0

Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz
podobne usługi
Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

Działając w imieniu:
______________________________________________________________________________________
( nazwa Wykonawcy )

będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że:
1. POSIADAM(MY) uprawnienia do wykonywania zamówienia.
2. POSIADAM(MY) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
3. ZNAJDUJĘ(MY) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

_________________ dnia __.__.2020 r.

____________________________________
(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKU
INFORMACYJNEGO (RODO)

Sprawa nr ZDW.RDW.6.12.362.03.20
Wykonawca:
___________________________________
___________________________________
(pełna nazwa/firma, adres)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAWY DROBNEGO SPRZĘTU BĘDĄCEGO W POSIADANIU
REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2020 ROKU
CPV 50110000-9
CPV 34 30 00 00 - 0

Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz
podobne usługi
Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

_________________ dnia __.__.2020 r.

____________________________________
(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

rozporządzenie 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, str. 1).
1

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treść oświadczenia należy
przekreślić i podpisać je zgodnie z załącznikiem
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ZAŁĄCZNIK NR 4

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

WZÓR UMOWY
UMOWA nr ZDW.RDW.6.12.362.03.20
Niniejsza umowa jest wynikiem wyboru przez Zamawiającego oferty w prowadzonym postępowaniu
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) - ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1. Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień
publicznych (nr ZDW.RDW.6.12.362.09.20)
2. Oferta złożona w dniu __.02.2020 r.
§ 1.Przedmiot umowy
1.

Nazwa zamówienia:
USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAWY DROBNEGO SPRZĘTU
BĘDĄCEGO W POSIADANIU REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE
W 2020 ROKU
CPV 34 30 00 00 – 0
CPV 34 32 00 00 – 6

2.

3.

Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
Mechaniczne części zapasowe, z wyłączeniem silników i części silników

Zamówienie obejmuje usługi w zakresie przeglądu, naprawy i konserwacji sprzętu:
Naprawy bieżące wraz z dojazdem wynikające z eksploatacji sprzętu wg ilości i stawki r-g
(orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 150),
Sprzęt przewidziany do przeglądu, konserwacji i usuwania awarii::
- Kosa spalinowa FS 350 MRL
- 2 szt.,
- Kosa spalinowa FS 360 C-E STIHL
- 5 szt.,
- Kosa spalinowa FS 450 STIHL
- 2 szt.,
- Podkrzesywarka HT 75 STIHL
- 3 szt.,
- Piła spalinowe 0064 STIHL
- 1 szt.,
- Piła spalinowe MS 193 STIHL
- 1 szt.,
- Piła spalinowe MS 250 STIHL
- 1 szt.,
- Piła spalinowa MS 261
- 1 szt.,
- Piła spalinowa MS 260/37
- 1 szt.,
- Piły spalinowe MS 361 STIHL
- 1 szt.,
- Piły spalinowe MS 362 STIHL
- 2 szt.,
- Piła spalinowa MS 440 STIHL
- 1 szt.,
- Piła spalinowa MS 441 STIHL
- 1 szt.,
- Zagęszczarka CF 1
- 1 szt.,
- Zagęszczarka VP 1340 R
- 1 szt.,
- Zagęszczarka WACKER
- 1 szt.,
- Agregat prądotwórczy F7001
- 1 szt.,
- Kompresor AIRPRESS HL340/90
- 1 szt.,
- Sprężarka 260/8/50 cm
- 1 szt.,
- Nagrzewnica olejowa B35 CEL
- 1 szt.,
- Świder glebowy BT 360
- 1 szt.,
- Piła do cięcia asfaltu TS-400 nr fabr. 143590425
- 1 szt.,
- Dmuchawo-opryskiwacz STIHL SR-420
- 2 szt.,
- Nagrzewnica olejowa B35 CL
- 1 szt.,
- Nagrzewnica olejowa MASTER
- 1 szt.,
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4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

- Prostownik z rozruchem 360-570A DYNAMIC
- 1 szt.,
- Agregat spawalniczy INWERTMax 161 LOGIC
- 1 szt.,
- Agregat spawalniczy MIG/MAG 220D SHERMAN
- 1 szt.,
- Przecinarka plazmowa CUT 40 SHERMAN
- 1 szt.,
- Przecinarka ściernicowa 355mm DEWALT D28700
- 1 szt.,
- Myjka KARCHER HD6/15PLUS
- 1 szt.,
- Odśnieżarka STIGA CRYSTAL
- 1 szt.,
- Nożyce spalinowe do żywopłotu STIGA SHP 60
- 1 szt.,
- Wiertarka stołowa kolumnowa PROMA PTB16B
- 1 szt.,
- Wiertarka udarowa DEWALT D21805
- 1 szt.,
- Wiertarka GSB 16 RE
- 1 szt.,
- Wiertarka GSB 168 E
- 1 szt.,
- Wiertarka GBH 4 DFE
- 1 szt.,
- Wiertarko-wkrętarka BOSH GSR 12V-15
- 1 szt.,
- Wiertarko-wkrętarka akum, BOSH GSR-1800 Li
- 2 szt.,
- Wiertarko-wkrętarka DEWALT 18V DCD780M2
- 1 szt.,
- Szlifierka WQ 10-125 SP
- 1 szt.,
- Szlifierka kątowa BOSCH PWS 700i
- 1 szt.,
- Szlifierka elektryczna BOSCH GWS 18-125
- 2 szt.,
- Kosiarka Stiga
- 1 szt.,
- Kosiarka spalinowa COLLECTOR STIGA
- 1 szt.,
- Odkurzacz KARCHER NT21
- 1 szt.,
- Młot udarowy GHB 2-24 DSR
- 1 szt.,
- Klucz udarowy ATMO AT200
- 1 szt.
W przypadku awarii i braku możliwości dalszego korzystania ze sprzętu Wykonawca zobowiązany
jest, po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego
polecenia wykonania naprawy, do odebrania sprzętu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego
w ciągu 24 godzin od momentu wydania polecenia oraz przetransportowania danego sprzętu
do miejsca wykonania naprawy. Jeżeli naprawy dokonywane będą w warsztacie mieszczącym się
w promieniu 25km od siedziby Zamawiającego, koszty dostawy sprzętu ponosić będzie
Zamawiający. Wykonawca świadczący usługi poza ww. odległością, zobowiązany jest
do odbioru sprzętu przeznaczonego do wykonania usługi objętej umową do miejsca wykonania
usługi, na własny koszt i ryzyko. Zatem cena ewentualnego transportu sprzętu winna być
wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
Gwarancja
Wykonawca udzieli 6 miesięcy gwarancji i 12 miesięcy rękojmi na wykonane usługi, a na części,
dla których producent nie określa terminu gwarancji, odpowiedzialność za jakość dostarczonego
towaru przyjmuje Wykonawca przez okres 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru do miejsca
dostawy.
Termin płatności: do 21 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia faktury VAT, a w przypadku
części faktury wraz z protokołem przekazania części do siedziby Zamawiającego.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego
z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy.
W przypadkach, gdy podczas wykonywania przeglądu lub naprawy, wystąpi oprócz przewidzianych
operacji konieczność dodatkowych wymian lub naprawy, mogą one być wykonane tylko za zgodą
Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje możliwość zakupu nowego sprzętu w ramach kwoty umowy
np. w przypadku gdy koszt naprawy przekraczałby rzeczywistą wartość rynkową danego urządzenia.
Każdorazowo zostanie udzielone zlecenie określające zakres naprawy sprzętu, Usługi serwisowania
sprzętu muszą być świadczone w autoryzowanym serwisie dla marki sprzętu STIHL, która
wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Sprzęt wchodzący w zakres przedmiotu Zamówienia,
objęty jest gwarancją producenta. Z uwagi na istniejące ryzyko utraty gwarancji oraz potrzebę
zapewnienia wysokiej jakości usług, które gwarantuje wyspecjalizowany autoryzowany serwis marki
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STIHL wymaga się, aby usługi serwisowania były przeprowadzane w autoryzowanym serwisie
dla marki sprzętu STIHL.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

1.

2.

1.

2.
3.
4.

5.

1.

Wykonawca wykona bieżące naprawy w ciągu 3 dni roboczych, a termin usunięcia awarii zostanie
każdorazowo uzgodniony między stronami.
Po wykonaniu usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zestawienie wykonanych prac przy
zadanym sprzęcie w oparciu o katalog norm czasowych odpowiednio dla danej części zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanego sprzętu w trakcie trwania
umowy.
Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji będą stanowiły odrębną pozycję
na fakturze, zawierającą rzeczywisty koszt zakupu tych materiałów.
Również podzespoły sprzętów, których nie można nabyć u dostawcy części zamiennych zapewni
Wykonawca usługi w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe, po uprzednim
telefonicznym zaakceptowaniu ceny zakupu przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
Wartość materiału Wykonawca doliczy do wartości usługi w oddzielnej pozycji na fakturze.
Wykonawca dokona przeglądu, wymiany zużytych części na wyłącznie fabrycznie nowe
i oleju lub naprawy części zużytych (uszkodzonych), na podstawie szczegółowej specyfikacji
kosztów, którą zatwierdzi Zamawiający, i dołączy ją do faktury. Koszt użytych do napraw
materiałów i części nie będą obciążał ceny umownej dotyczącej robocizny.
Ceny materiałów nie mogą odbiegać od średnich notowań rynkowych, a maksymalne proponowane
przez Wykonawcę ceny, nie powinny przekroczyć cen katalogowych producentów. Rzeczywista
ilość zamawianych części będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów
i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw po okazaniu osobie odbierającej
pojazd naprawiany lub wydania ich na żądanie Zamawiającemu.
§ 3
Czas obowiązywania
Termin realizacji umowy ustala się :
- rozpoczęcie
od dnia podpisania umowy
- zakończenie 31.12.2020 r.
Termin wykonywania poszczególnych usług będzie każdorazowo uzgadniany przez strony
umowy.
§ 4
Wynagrodzenie i termin zapłaty
Całkowita wartość umowy nie może przekroczyć wartości:
brutto ____________ zł
(słownie złotych: _________________________________________________________________)
w tym :
Cena za 1 roboczogodzinę wynosi ____________ zł netto.
(słownie złotych: _____________________________________)
Ceny określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym uwzględniają wszystkie koszty jakie
ponosi Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy oraz wartość materiałów.
Wartość umowna wymieniona w ust. 1 może być nie wykorzystana w okresie zawartej umowy,
natomiast po upływie terminu jej realizacji określonej w § 3, bądź po wykorzystaniu całej kwoty
maksymalnej określonej w ust. 1 wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o dalsze
wynagrodzenie.
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych sprzętów w trakcie trwania
umowy.
§5
Wynagrodzenie wykonawcy rozliczane będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę potwierdzonej przez Zamawiającego do 7 dnia po wykonanej usłudze.
Każda faktura zawierać będzie Szczegółową Specyfikację Kosztów, ze wskazaniem zakresu
wykonanych napraw, jaki sprzęt poddany został naprawie, ilość roboczogodzin i cenę roboczogodziny
oraz załączy szczegółowe warunki gwarancji na wymienioną część zamienną.
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Na wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 składa się wynagrodzenie brutto za naprawy, które
obejmuje koszt robocizny oraz koszt niezbędnych materiałów, akcesoriów i części zamiennych. Koszt
materiałów, akcesoriów i części zamiennych stanowić będzie odrębną pozycję na wyceny usługi
na fakturze.
Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury po potwierdzeniu przez Zamawiającego
bezwadliwego wykonania naprawy pojazdów i sprzętu.
Wartość umowy określona w § 4 ust. 1 jest wartością maksymalną, a faktyczna wysokość
ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy wynikać będzie ze zliczenia wartość faktur wystawionych
po wykonaniu napraw.
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy
w ciągu
21 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego:
a) oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, dostarczonej osobiście lub drogą
pocztową/pocztą kurierską, zgodnie z adresami odpowiednich jednostek;
b) Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur za pośrednictwem
platformy
elektronicznego
fakturowania
na
stronie:
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj, wpisując w odpowiednim miejscu numer
GLN jednostki: Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie – 5907864502060.
Należności wynikające z niniejszej umowy płatne będą przez Zamawiającego przelewem
na konto Wykonawcy.
Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT (NIP 956-19-69-536).
Faktury wystawiane będą na adres jednostki Zamawiającego:
nabywca: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń,
płatnik: ZDW Bydgoszcz, Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie,
ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
Za datę zapłaty należności uważa się datę wydania polecenia obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§6
Warunki wykonania umowy
Wykonawca oświadcza, że posiada zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę
do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw pojazdów i podzespołów.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami
technicznymi
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli podczas wykonywania napraw sprzętu.
Ustalenie czasu naprawy, odbywać się będzie w oparciu o katalog warsztatowych norm czasu pracy,
lub w przypadku braku normy w wymienionym katalogu o normy producenta sprzętu.
Wykonawca zobowiązany wykonania usługi w terminie nie dłuższym niż do 3 dni roboczych
od dostarczenia sprzętu do warsztatu (w szczególnie uzasadnionych wypadkach Strony uzgodnią
dłuższy termin wykonania naprawy).
Polecenie wykonania naprawy wskazane w ust. 5 będzie dokonywane przez osobę wskazaną
w § 10 faksem lub telefonicznie na numer (fax) ……………….. a następnie potwierdzane faksem.
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faksem faktu otrzymania
polecenia. W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanego polecenia,
uznaje się iż polecenie dotarło do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu
o dostarczeniu polecenia.
Zamawiający zobowiązuje się do odbioru po wykonaniu naprawy sprzętu. Dokonanie odbioru będzie
potwierdzone protokółem odbioru podpisanym przez osoby wskazane w § 10 .
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :
- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu naprawy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie umowne za daną wykonaną wadliwie usługę,
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu naprawy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub żądać wykonania naprawy po raz drugi.
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W razie odstąpienia od umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia
naprawienia wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
Termin usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze wynosi 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałej wadzie.
§7
Gwarancja, rękojmia
Wykonawca udzieli 6 miesięcy gwarancji i 12 miesięcy rękojmi na wykonane usługi,
a na części, dla których producent nie określa terminu gwarancji, odpowiedzialność za jakość
dostarczonego towaru przyjmuje Wykonawca przez okres 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru
do miejsca dostawy lub od momentu montażu.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym
w ust. 1, jeśli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują wobec Wykonawcy
uprawnienia z tytułu rękojmi.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego,
to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
W razie odstąpienia od umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia naprawienia
wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
Z chwilą przyjęcia sprzętu Zamawiającego do naprawy Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko
związane z uszkodzeniem, zniszczeniem a także zdekompletowaniem sprzętu.
§8
Kary umowne

1.

2.

3.

4.
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1.
2.

W przypadku, gdy Wykonawca:
a) nie przyjmie pojazdu do naprawy, konserwacji lub przeglądu w terminie uzgodnionym
każdorazowo przez strony, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości
100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.
b) nie wykona naprawy, konserwacji lub przeglądu w terminie uzgodnionym każdorazowo przez
strony, przy czym termin naprawy, konserwacji lub przeglądu nie może być dłuższy niż 3 dni
od dnia przekazania Wykonawcy sprzętu ( z zastrzeżeniem zapisu § 6 ustęp 5), Zamawiający
naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.
c) nie usunie wad w terminie uzgodnionym każdorazowo przez strony, przy czym termin nie może
być dłuższy niż 5 dni od dnia przekazania Wykonawcy sprzętu, Zamawiający naliczy
Wykonawcy karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez którakolwiek
ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 4 pkt. 1 dla wartości łącznej.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niezastosowanie rabatu na materiały
lub zastosowanie rabatu o niższej wartości niż przewidziana w § 4 ust. 3 w wysokości
10 % wynagrodzenia brutto zleconej usługi.
Kary wskazane wyżej mogą być stosowane kumulatywnie.
Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
W przypadku zwłoki w wykonaniu usługi przekraczającej 6 dni roboczych Zamawiającemu
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§9
Rozwiązanie umowy
Umowa może ulec rozwiązaniu przez każdą ze stron za miesięcznym okresem wypowiedzenia licząc
od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia od umowy.
Stronom będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
a. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy:
- w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości
o
takiej sytuacji;
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Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy;
Wykonawcy nie będzie przysługiwało ani odstępne ani roszczenie odszkodowawcze.
- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy
- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
- Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi lub ją przerwał bez uzasadnionych przyczyn
i nie kontynuuje jej wobec wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
- w przypadku przewidzianym w § 6 ust. 5, § 7 ust. 4, § 11, § 15 umowy
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej - pod rygorem nieważności.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące
szczegółowe obowiązki:
- w terminie 14 dni od daty przekazania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół odstąpienia.
- Wykonawca zabezpieczy przerwane usługi w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, która odstąpiła od umowy.
§ 10
Osoby odpowiedzialne
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego będzie:
…………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko/

2.

/stanowisko/

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie:
…………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko/

/stanowisko/

§ 11
Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innemu podmiotowi pod rygorem odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy, ze skutkiem natychmiastowym.

1.

2.

3.

4.
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§ 12
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, a w szczególności
od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji usług objętych umową.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku
z wykonywanymi usługami.
Odpowiedzialność wykonawcy za straty w mieniu Zamawiającego (powstałe w trakcie
wykonywania czynności wynikających z umowy) ustala się następująco:
- protokołu ustalającego okoliczności powstania szkody sporządzonego przy udziale stron umowy,
- udokumentowanej wartości mienia utraconego (dokumentuje Zamawiający),
- rachunku za poniesione straty w postaci noty obciążeniowej.
Wypłata odszkodowania na rzecz Zamawiającego następować będzie w terminie 7 dni od daty
prawidłowo wystawionej i zatwierdzonej przez Wykonawcę noty obciążeniowej, w przypadku nie
otrzymania w terminie 7 dni wypłaty odszkodowania, Zamawiający potrąci z faktury wartość
odszkodowania.
§ 13
Zmiany postanowień
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia:
Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy,
wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji
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przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę
oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o
braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy
podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca
wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o
udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. Zmiany podwykonawcy można
dokonać jedynie, jeżeli wykonywanie części robót przez podwykonawcę zostało wskazane przez
Wykonawcę w ofercie,
Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można
było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy,
a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń
losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania
umowy. W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy
zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana
pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji
i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
Zmiany wynagrodzenia w przypadku:
1) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
jeżeli zmiany te (tj. określone w pkt 1-4) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
wykonawcę oraz po złożeniu przez wykonawcę wniosku o stosowną zmianę wynagrodzenia
zawierającego uzasadnienie celem weryfikacji jego zasadności przez zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać,
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy,
w szczególności:
- pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed,
jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu
(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany,
o której w pkt 2), lub

2.5.

- pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed,
jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek
uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w części finansowanej przez wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3).
Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:
1. konieczności skrócenia terminu realizacji zamówienia z uwagi na okoliczności uniemożliwiające
dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których Zamawiający
nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy;
1. usługi objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe
zakończenie realizacji przedmiotu umowy.
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Przekształcenia Wykonawcy będącego osoba prawną lub spółka osobową lub cywilną w inna spółkę
prawa handlowego w trybie przekształcenia spółki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września
2000r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 505).
Zmiany w zakresie opcji, wynikające z oświadczenia woli Zamawiającego, zwiększające zakres
zamówienia zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego oraz posiadanymi środkami finansowymi.
Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) zwany dalej „Kodeks
cywilny” - Jeżeli powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby
połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie
przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie
z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość
świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Natomiast nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP:
zmiana danych
związanych
z obsługą
administracyjno-organizacyjną umowy
(np. zmiana rachunku bankowego);
zmiana danych teleadresowych.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony dotyczących
§ 14
Podwykonawcy
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców następujące usługi:
a) …………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………
Pozostałe usługi Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami.
Zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców ja za swoje własne.
§ 15
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1.

2.

3.

Administrator danych (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy) powierza Podmiotowi
przetwarzającemu (______________), w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady Europy(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 - RODO
(zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach
i w celu określonym w niniejszej Umowie.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi
Rozporządzenia.
§22
Zakres i cel przetwarzania danych

1.

Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej umowy dane:
a. Wykaz właścicieli nieruchomości przeznaczonych do czasowego zajęcia w związku
z remontem drogi wojewódzkiej,
b. dane osobowe ujęte w dokumentacji przetargowej,
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2.

c. dane osób fizycznych współpracujących z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
w oparciu o umowy cywilno-prawne (zlecenia, o dzieło),
Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot
przetwarzający wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.
§ 23
Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa
w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca
Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo
Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą
oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki
zgłasza je administratorowi, jednak nie później niż 48h .
§ 24
Prawo kontroli

1.

2.
3.
4.

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli,
czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
Administrator danych może przeprowadzić kontrolę w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego
i z minimum (5)pięciodniowym jego uprzedzeniem o planowanej kontroli i zakresie.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
§ 25
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1.

2.

Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Administratora danych.
Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie
Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub
prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku
przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym
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3.
4.

obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny
interes publiczny.
Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje
i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie
się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
§ 26
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych
do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym
przetwarzania
przez
Podmiot
przetwarzający
danych
osobowych
określonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych,
o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania
w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez
inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp
dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.
3.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi
danych w wyniku naruszenia obowiązków ochrony danych osobowych z winy swoich pracowników.
W szczególności zobowiązuje się d pokrycia poniesionych przez Administratora danych kosztów
procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie
dotyczyło.
§27
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności, w drodze podpisanego przez strony aneksu. Spory wynikające z treści niniejszej umowy
rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
1.

§28
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby
lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
§29
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Strona | 20

