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                                                                                               Załącznik nr 4 do Zapytania 

UMOWA 

Nr ……………………… 

 

zawarta w dniu …………………. 2022 r. w Skarżysku - Kamiennej pomiędzy: 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, ul. Kościuszki 38,  

26-110 Skarżysko-Kamienna, NIP: 663-104-82-55, zwanym dalej „zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

Danuta Janiec – Prezes Zarządu 

Jolanta Nawrot – Skarbnik Zarządu 

a:  

zwanym dalej „wykonawcą” 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w formie Zapytania ofertowego pn.: „Dostawa 
autobusu przeznaczonego przewozu osób niepełnosprawnych w tym trezch osób na wózkach 
inwalidzkich”, zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego autobusu przystosowanego  

do przewozu trzech osób niepełnosprawnych, przeznaczonego na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej 

przy Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Autobus powinien posiadać 21 miejsc 

dla pasażerów, w tym 3 miejsca przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych plus jedno miejsce 

dla kierowcy. 

2. Przedmiot umowy został określony w Specyfikacji technicznej stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania. 

3. Integralną częścią umowy jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 5 do zapytania oraz  

Specyfikacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 2 do Zapytania. 

4. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz oferta wykonawcy stanowią integralną część umowy. 

5. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych jest współfinansowany ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Mobilni 

„kościuszkowcy” – zakup autobusu na potrzeby WTZ przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych”, realizowany w ramach obszaru D. „Program wyrównywania różnic między 

regionami III”. 

6. Realizacja przedmiotu niniejszej umowy dofinansowana jest ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ww. programu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego samochodu 

osobowego marki……………….. model ……………………… wraz z wyposażeniem, zwanym dalej 

„samochodem” zgodnie ze Zapytanie ofertowym oraz z załącznikami do Zapytania, oraz niniejszą 

umową. 

8. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1:  

a) jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w ………… roku, kompletny wolny od wad konstrukcyjnych, 

materiałowych i wykonawczych, gotowy do rejestracji i użytkowania w celu wynikającym z umowy; 

b) Wykonawca oświadcza że oferuje okres gwarancji jakości …………….. miesięcy;  

c) nie jest ograniczony prawami osób trzecich, nie jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania  

i zabezpieczenia (wykonawcy przysługuje pełne prawo do dysponowania);  

d) jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  Dz.U. z 2022 

r , poz 988 z późn. zn.  , wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, oraz innymi przepisami 

obowiązującego prawa krajowego oraz prawa unijnego. 
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§ 2 

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie: do 30 grudnia 2022r. od dnia zawarcia umowy  

z wykonawcą. 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 

…………….(słownie). 

2. Wynagrodzenie należne wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone przez 

zamawiającego przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez wykonawcę 

faktury VAT na: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, NIP: 663-10482-55, na 

wskazane konto Wykonawcy.  

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 

4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół zdawczo - odbiorczy przedmiotu umowy, niewykazujący 

wad przedmiotu umowy. 

§ 4 

1. Zamawiający za datę wykonania przedmiotu umowy uważa datę zakończenia czynności odbioru tj.: 

zakończenia wszystkich czynności technicznych i prawnych związanych z odbiorem samochodu oraz 

podpisania przez Strony protokołu odbioru (protokołu zdawczo-odbiorczego).  

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

a) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,  

b) za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia  

w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki w stosunku od terminu wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie wad bądź braków,  

c) za opóźnienie w usunięciu usterek lub napraw zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie trwania 

gwarancji (rękojmi) w wysokości 4% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 

§ 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki 

d) za opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań z tytułu gwarancji (rękojmi) w wysokości 4% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony 

od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym zobowiązanie miało zostać wykonane 

e) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Jeżeli szkoda poniesiona przez zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych, będzie on uprawniony 

do dochodzenia od wykonawcy – na zasadach ogólnych – odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywistej szkody.  

3. Łączna wartość kar umownych nałożona na wykonawcę nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto 

wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od powzięcia wiedzy  

o przyczynie odstąpienia w szczególności:  

1) jeżeli wykonawca nie rozpoczął dostawy przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał 

dostawę i nie kontynuuje jej pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie,   
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2) w razie wykonywania przez wykonawcę umowy niezgodnie z określonymi w niej warunkami. 

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

1. Osobą do kontaktów ze strony wykonawcy będzie Pan/i Małgorzata Pączek tel. ……………..……. 

2. Osobą do kontaktów ze strony zamawiającego będzie Pan/i …..………….…….., tel. ……………..…… 

 

§ 7 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku:  

a) wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawierania 

umowy (siła wyższa, wypadek, w którym zostanie zniszczony przedmiot umowy, itp.) – w takiej sytuacji 

strony mogą zmienić termin wykonania umowy; 

b) zmiana terminu realizacji umowy; 

c) zmiany stawki VAT. 

2. Zmiana umowy nastąpi na wniosek wykonawcy w terminie 5 dni od powzięcia wiedzy o przyczynie zmiany. 

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.: zmiana rachunku 

bankowego), 

b) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 

4. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia  

1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020, poz. 1740 ze zm.). 

§ 9 

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie,  

a w przypadku braku porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla 

zamawiającego. 

§ 10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.  

 

 

 

 ………………………………………    ..………………………………….. 

  ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do Umowy 
 
Rozdział XVII 
Ochrona Danych Osobowych 
 
Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą 
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 R. r. o ochronie danych osobowych  
( t.j. Dz. U. 2018 poz. 1000) przez Zamawiającego w celach realizacji postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów statutowych oraz realizacji postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego. „Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełna 
ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa 
dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności.” „W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania 
przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów 
dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji 
umowy lub zmiany zakresu świadczeń wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa.” Zgodnie z art. 13 
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 (4.5.2016 L 119/38 
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). informuję, że: 

    Administratorem danych osobowych uczestników projektów jest Stowarzyszenie Rodzin  
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, 26-110 Skarżysko Kamienna, e-mail: wtz.tsk@stowarzyszenie-wtz.pl 

    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w „Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 
możliwy jest pod adresem email: wtz.tsk@stowarzyszenie-wtz.pl 

    Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w 
o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia  
w tym celów określonych w projektach UE tj. w celu związanym z przeprowadzeniem zasady konkurencyjności 

    Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa.  

    Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 7 lat (czas realizacji projektu + 5 lat jako 
okres gwarancyjny i kontrolny).  

    Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

    Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych.  

    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 
odmową zawarcia umowy na wykonanie dostawy.  
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