Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

O2.N4.362.16.2022
Załącznik nr 3

Wzór umowy nr O2.N4.362.16.2022
zawarta w dniu ……...2022 r. w Bydgoszczy pomiędzy:
Województwem Kujawsko – Pomorskim, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
NIP 9561969536
w imieniu którego działa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działają:
Przemysław Dąbrowski
- Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg
- Głównego Księgowego
a
…………………. prowadzącym działalność pod firmą:
……………………………………………….
NIP …..
REGON ……..
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
…………………….
- …………………..
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest: Dostawa odzieży ochronnej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Wąbrzeźnie w 2022 roku.
2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy w zakresie szczegółowo określonym w
Opisie przedmiotu zamówienia oraz w ofercie, złożonej w postępowaniu, stanowiących
integralne składniki niniejszej umowy.
§2
Termin realizacji umowy
1. Termin realizacji umowy ustala się od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.
2. Zamawiający zamawiać będzie dostawy przedmiotu umowy sukcesywnie, partiami,
zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Zamówienia przesyłane będą pocztą elektroniczną,
jak również możliwe jest telefonicznie składanie zamówień przez upoważnionego
pracownika Zamawiającego wskazanego w umowie.
3. Termin dostawy przedmiotu zamówienia bezpośrednio do siedziby Zamawiającego tj.:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
wynosić będzie maksymalnie 10 dni licząc od daty złożenia zamówienia. W szczególnie
uzasadnionych wypadkach Strony uzgodnią dłuższy termin wykonania dostawy.

1.

§3
Wynagrodzenie i zapłata
Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1
strony ustalają na:
……………….. zł netto + ………………… podatek VAT = ………………... zł brutto
słownie złotych brutto: …………………………………………………. złotych 00/100.
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Z tytułu braku wykorzystania kwoty maksymalnej, lub wykorzystania kwoty maksymalnej
przed zakończeniem umowy, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego
żadne roszczenia.
Zamawiający zastrzega, iż przewidywane ilości asortymentu określone w kosztorysie
ofertowym, są ilościami szacunkowymi, przyjętymi przez Zamawiającego wyłącznie w
celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i wskazania przewidywanych,
orientacyjnych potrzeb w zakresie asortymentu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu innego asortymentu, nie
wyszczególnionego w kosztorysie ofertowym, w ramach posiadanego przez Wykonawcę
zaplecza hurtowego i materiałowego, po cenach rynkowych (np. określonych na stronie
internetowej wykonawcy, cenniku itd.), ale do kwoty nie przekraczającej wartości
określonej w ust. 1.
Wynagrodzenie Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy rozliczane będzie
na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę po każdorazowym dostarczeniu
przedmiotu zamówienia Zamawiającemu i potwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności
dostawy z zamówieniem.
Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym (stanowiący załącznik nr 2 do oferty
wykonawcy) pozostają stałe przez cały okres trwania umowy i nie podlegają waloryzacji.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia i akceptacji przez
Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę wydania dyspozycji polecenia
przelewu kwoty na rachunek Wykonawcy.
Faktury wystawiane będą w następujący sposób:
Nabywca:
Województwo Kujawsko – Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536,
Odbiorca:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Oddział Toruński, Rejon Dróg Wojewódzkich
w Wąbrzeźnie, ul.1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno.
§4
Zakres i realizacja przedmiotu zamówienia
Zamawiający każdorazowo w zamówieniu, określi ilość oraz rodzaj asortymentu.
Zamawiający wymaga wykonania dostaw przedmiotu zamówienia w dniach od
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 7:00 do 15:00.
Koszt transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (tj. jednostki
wskazanej w § 2 ust. 3 umowy) i ubezpieczenia towaru na czas transportu obciążają
Wykonawcę.
Zamawiający dodatkowo zastrzega sobie jednokrotną możliwość zamówienia próbek w
wybranych przez siebie rozmiarach do siedziby Zamawiającego. Zwrot próbek
zostanie dokonany w maksymalnym terminie 10 dni roboczych. Koszt dostawy próbek
(przesyłka w obie strony) obciąża Wykonawcę.
Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. Nie
dopuszcza się towarów noszących ślady użytkowania, niepełnowartościowych itd.
Ponadto przedmiot zamówienia musi posiadać wszystkie stosowne dopuszczenia i normy
oraz odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu. Ponadto
środki ochrony indywidualnej powinny być wykonane według wzorów zatwierdzonych
przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.
W przypadku konieczności wykonania oznakowania (nadruku na plecach) przedmiotu
zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do jego wykonania, zgodnie z wytycznymi
Zamawiającego określonymi w zamówieniu oraz zgodnie ze wzorem przedstawionym w
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załączniku do ogłoszenia. Wykonanie w/w oznakowania nie jest wliczone w cenę towaru
na którym dokonywany jest nadruk – oznakowanie stanowi osobną pozycję w kosztorysie
ofertowym.
Do każdej partii odzieży ochronnej i roboczej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
deklarację zgodności z normami na wyrób, niezbędne dokumenty charakteryzujące wyrób
i określające parametry techniczne jak również eksploatacyjne, a także warunki gwarancji
zgodne ze złożoną ofertą (karty gwarancyjne).
Zamawiający zastrzega sobie prawo wymiany dostarczonego asortymentu na inny rozmiar
(nie dotyczy przedmiotu zamówienia z wykonanymi już nadrukami). Kosztami zwrotu
(przesyłka w obie strony) zostanie obciążony Zamawiający, zgodnie ze stosowną pozycją
kosztorysu ofertowego. Zwrot zostanie dokonany w maksymalnym terminie 10 dni
roboczych.
Gwarancja na dostarczany przedmiot zamówienia dla którego producent nie określa
terminu gwarancji zostanie udzielona przez Wykonawcę i wynosić będzie 12 miesięcy od
daty dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego. W przypadku gwarancji producenta
wynoszącej mniej niż 12 miesięcy, Wykonawca zobowiązany będzie udzielenia gwarancji
na brakujący okres do łącznie 12 miesięcy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych towaru
lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, na swój koszt.
Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji poprzez naprawę towaru lub
wymianę na nowy, w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania, bądź – w przypadku
odmowy jej uznania – udzielenia w tym terminie odpowiedzi na reklamację z
uzasadnieniem.
Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 11 oznaczać
będzie uznanie reklamacji.
W przypadku stwierdzenia wad ilościowych, których nie można wykryć w momencie
odbioru (np. towar w opakowaniu zbiorczym) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o
wadzie w terminie 7 dni roboczych od jej wykrycia.
Towar reklamowany będzie odbierany przez Wykonawcę na jego koszt z miejsca dostawy.

1.

§5
Osoby odpowiedzialne za realizację
Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Zamawiającego będą:

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

p. Małgorzata Krajczewska – tel. 56 688 25 73, e-mail: rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl
2.

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie:
…………………….., tel. ……………….., e-mail: ………………………….

§6
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) 50,00 zł brutto w wypadku zwłoki w jej dostarczeniu w stosunku do terminu
wskazanego w § 4 ust. 11, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony po dniu w którym
dana dostawa miała być zrealizowana,
2) 10 % wartości brutto zareklamowanego towaru, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu
towaru wolnego od wad w miejsce towarów wadliwych,
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3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 3 ust. 1.
Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie.
Łączna wartość kar umownych, nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
Stronom przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne poniesione
szkody.
Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający należności z tytułu kar umownych ma prawo
potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z niniejszego lub
innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym.
Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z
płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku prawidłowego
wykonania dostawy.
§7
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o wystąpieniu przynajmniej jednej okoliczności, jeżeli:
1) Wykonawca przerwał realizację dostaw i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy,
2) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz z
wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca nadal
wykonuje dostawy w sposób sprzeczny z umową,
3) kary umowne nałożone na Wykonawcę osiągnęły limit 10 % wynagrodzenia,
4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy,
Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 3) jest odstąpieniem z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać
uzasadnienie.
§8
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

1.

2.

§9
Administrator danych 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 pracowników (współpracowników) do
przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
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Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi
Rozporządzenia.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od
Administratora Danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej („dane poufne”).
Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane
bez pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba
że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów
prawa lub Umowy.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące
przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec
Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej 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.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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