
Załącznik Nr 6

WZÓR - UMOWA Nr SIR - 2512-1/20

zawarta w dniu ...........................r. w wyniku przetargu nieograniczonego pomiędzy:
Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Rzeszowie Plac Śreniawitów 3, zwanym 
w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie -  Małgorzatę Niedzielską
a : ...................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż obecnie istniejącej platformy do przewozu osób 
niepełnosprawnych wraz infrastrukturą, a następnie dostawa, montaż oraz uruchomienie platformy 
do przewozu osób niepełnosprawnych (dalej -  platforma), oraz przeszkolenie wyznaczonych 
pracowników Zamawiającego z jej obsługi.

2. Zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr ... do umowy, Wykonawca dostarczy platformę dla osób
niepełnosprawnych marki................o parametrach zgodnych z tymi, które zostały przedstawione
w ofercie.

3. Zakres zamówienia obejmuje następujące czynności:
1) demontaż dotychczas użytkowanej platformy przyschodowej, wraz z całą 

infrastrukturą, na którą składają się: prowadnice, wsporniki itp. zakwalifikowaną jako 
surowiec wtórny (złom) i złożenie materiału w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego;

2) segregację materiałów pochodzących z demontażu dotychczas użytkowanej platformy 
wraz infrastrukturą na materiały stanowiące surowiec wtórny (złom), oraz materiały 
które nie nadają się do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisów ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach i usunięcie tych materiałów po za teren obiektu 
Sądu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powyższe działania;

3) załadunek zdemontowanej platformy wraz ze zużytą infrastrukturą, materiałem 
zakwalifikowanym jako surowiec wtórny ( złom) na środek transportu pozwalający na 
wywiezienie zbędnego materiału;

4) dostawa i montaż przyschodowej platformy dla osób niepełnosprawnych, pozwalającej 
na pokonanie znajdującej się tam różnicy poziomów w budynku biurowym
użyteczności publicznej przy ul............................ będącym siedzibą Sądu Rejonowego
w ...................(zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w szczególności
dyrektywą maszynową 2006/42/WE, powinna posiadać świadectwo badania typu WE 
oraz deklarację zgodności wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE), przy czym 
dostawa i montaż dotyczą kompletnych urządzeń mechanicznych i elektrycznych
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platformy wraz z wykonaniem niezbędnych prac montowana w oparciu samodzielną 
konstrukcję nośną;

5) opracowanie dokumentacji technicznej platformy oraz dokumentacji powykonawczej 
wraz z wszelkimi niezbędnymi i wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami;

6) wykonanie wszelkich wymaganych prac na klatce schodowej (przywrócenie stanu 
pierwotnego);

7) rozruch platformy;
8) wy konanie certyfikacji platformy, odbioru rejestracji i dopuszczenia do użytkowania 

przez UDT. Koszty związane z certyfikacją przez UDT, dokumentacją rejestracyjną i 
książką rewizji ponosi Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 
Wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień udziela Zamawiający;

9) przekazanie instrukcji użytkowania oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w 
zakresie obsługi i eksploatacji platformy.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia, licencje 
oraz pozwolenia do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli odrębne przepisy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień.

5. Dodatkowe informacje, które Wykonawca musi uwzględnić.
1) Prace montażowe wykonywane będą w czynnym urzędzie, Wykonawca swoim działaniem 

nie może ograniczać pracy sądu; może wystąpić konieczność wykonywania robót 
uciążliwych (np. powodujących nadmierny hałas) po godzinach pracy sądu 
i w dni wolne od pracy (godziny pracy sądu: poniedziałek w godz. od 7:30 do 18:00, od 
wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30).

2) Na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia stref, 
w których prowadzone będą prace montażowe w sposób ograniczający do minimum 
zakurzenie obszaru, w którym Zamawiający prowadzi bieżącą działalność.

TERMINY REALIZACJI
§2

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się maksymalnie na dzień: 21 grudnia 2020
r.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne 
brutto (tj. wynagrodzenie ryczałtowe brutto) zgodnie z ceną ofertową brutto zawartą w
Formularzu ofertowym (w załączeniu do umowy) w wysokości:................................zł,
słownie............................................., w tym wartość netto w wysokości: ............................ zł
oraz podatek VAT ( ........% ) w wysokości................................. zł.

2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie umowne brutto obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu umowy.

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego podpisany bez 
zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę. Zamawiający może odmówić odebrania 
przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia niezgodności jego wykonania z umową.

4. Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazane w umowie konto 
bankowe Wykonawcy o nr:............................................................
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OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
§4

Zamawiający zobowiązany jest do:
1) udostępnienia możliwości wykonania przedmiotu umowy w budynku Sądu Rejonowego

w ...............;
2) dokonania odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy;
3) zapłaty umówionego wynagrodzenia na zasadach określonych w § 3 umowy;
4) udostępnienia możliwości skorzystania z użycia prądu, i poniesienie opłat będących 

następstwem zużycia prądu wynikającego z demontażu i montażu platformy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
§5

Wykonawca:
1) zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, oraz 

obowiązującymi przepisami prawa;
2) podejmuje się wykonać przedmiot umowy bez zakłócania normalnej pracy Sądu, w tym 

po godzinach pracy Sądu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;
3) odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu umowy;
4) zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających 

lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w tym o wszczęciu 
wobec niego postępowania: egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego, 
upadłościowego, komorniczego lub innego mogącego mieć wpływ na realizację 
przedmiotu umowy;

5) zobowiązuje się po zakończeniu robót uporządkować teren wykonywanych prac i 
przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego;

6) ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp i p.poż. 
w czasie wykonywania prac;

7) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 
powstałe podczas realizacji umowy;

8) nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej dla Wykonawcy z 
umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego;

9) zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz 
wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia;

10) Najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem fizycznych prac na terenie Sądu Rejonowego
w..... przedstawi Zamawiającemu wykaz pracowników skierowanych do realizacji
zadania;

11) zobowiązuje się do zapoznania się ze sposobem wykonania obowiązku informacyjnego 
przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie wg 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 (Dz. U. UE.L.2016.119.1) zwanego 
w skrócie „RODO”, zamieszczonego na stronie internetowej Sądu Okręgowego w 
Rzeszowie http://rzeszow.so.gov.pl/, w zakładce „Ochrona danych osobowych"’.
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RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI
§6

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy zrealizowana dostawa ma wady 
zmniejszające ich wartość lub użyteczność. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi 
zarówno za wady fizyczne i prawne dostarczonej i zamontowanej platformy, jak i za wady 
powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn istniejących w chwili odbioru.

2. Niezależnie od rękojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości 
w zakresie zastosowanych materiałów, produktów, oraz zainstalowanej platformy wraz z
infrastrukturą na okres ..... lat (zgodnie z ofertą wykonawcy) od daty podpisania bez
zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

3. W okresie trwania gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego (bez 
dodatkowych kosztów dla Zamawiającego) wykonywania przeglądów gwarancyjnych na 
zasadach określonych § 7 niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, które ujawnią się w okresie gwarancji jakości 
i rękojmi za wady. W przypadku materiałów, produktów składających się na infrastrukturę 
platformy oraz w odniesieniu do jej samej, gdy usunięcie wady nie jest możliwe Wykonawca 
dostarczy w miejsce wadliwych materiałów i produktów -  materiały i produkty wolne od 
wad.

5. W zakresie udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do
przystąpienia do usuwania wad, nie później niż w terminie .... (zgodnie z ofertą wykonawcy) 
dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o ich wystąpieniu. 
Usunięcie wady winno nastąpić w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym 
Zamawiający wyznaczając termin usunięcia wad bierze pod uwagę skalę problemu i poziom 
trudności, jednak termin nie może przekroczyć 21 dni kalendarzowych. Zawiadomienie o 
wystąpieniu wad zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:.................

6. Jeżeli w wy konaniu obowiązków określonych w ust. 1 - 5 powyżej Wykonawca dostarczył 
Zamawiającemu zamiast materiałów, produktów i urządzeń wadliwych -  materiały, produkty 
lub urządzenia wolne od wad albo dokonał istotnych napraw, termin gwarancji jakości i 
rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia materiałów lub produktów' wolnych od wad 
lub dokonania naprawy.

7. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający, niezależnie od 
uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi i udzielonej gwarancji, jest uprawniony do 
powierzenia wykonania usunięcia wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 
potrzeby uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych do zastępczego usunięcia wad, z 
zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 8 niniejszej umowy. Obowiązek 
usunięcia wady lub poniesienia kosztów wykonania zastępczego obciąża Wykonawcę 
niezależnie od wysokości związanych z tym kosztów.

8. W przypadku ujawnienia wad w trakcie realizacji prac montażowych, Zamawiający ma prawo 
żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt Wykonawcy, przy czym jeżeli dla 
ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz itp., to 
Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W 
przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał 
prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

9. Okres rękojmi na dostarczoną i zamontowaną platformę wynosi............... lat ( czas równy
okresowi gwarancji Wykonawcy) licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń, protokołu odbioru 
końcowego.
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PRZEGLĄDY GWARANCYJNE
§ 7

1. Przeglądy gwarancyjne zamontowanej platformy wraz z infrastrukturą, mają odbywać się 
w okresie obowiązywania gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę, zgodnie z 
wymaganymi przepisami prawa oraz warunkami gwarancji jakości, określonymi dla 
zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń. Czynności to obejmują dostawę materiałów 
koniecznych dla zapewnienia sprawnego działania systemów i urządzeń.

2. Pod pojęciem „przegląd gwarancyjny” Zamawiający rozumie dokonanie oceny stanu 
platformy przeprowadzone przez Wykonawcę, z uwzględnieniem częstotliwości 
przeglądów wymaganych przez producenta.

3. Okres pomiędzy kolejnymi przeglądami gwarancyjnymi nie może być krótszy niż wymaga 
tego producent urządzeń.

4. Potwierdzeniem wykonania przeglądu gwarancyjnego będzie protokół odbioru podpisany 
przez Zamawiającego.

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE
§ 8

Wysokości kar umownych:
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 
(określonego w z § 3 ust. 1 umowy) za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku zwłoki w usunięciu zgłoszonej wady, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego (określonego w § 3 ust. 1 
umowy) za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku zwłoki w reakcji na zgłoszenie wady dostarczonej platformy, o czym mowa 
w § 6 ust. 6 niniejszej umowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego (określonego w § 3 ust. 1 umowy) za każdy 
dzień zwłoki.

4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia umownego 
(określonego w § 3 ust. 1 umowy).

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty 
otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego wraz z fakturą lub rachunkiem.

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w/w kar umownych z przysługującego mu od 
Zamawiającego wynagrodzenia umownego z tytułu wykonania przedmiotu umowy, nawet 
jeśli potrącane wierzytelności nie są jeszcze wymagalne.
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ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 9

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści art. 145 ustawy Pzp, stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w punktach niniejszego paragrafu 
umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie.
2) Wykonawca przerwał realizację prac i dostaw, a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie wywiązuje 

się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy 
od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie.

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac i dostaw w toku wg 
stanu na dzień odstąpienia.

2) W przypadku uchylania się Wykonawcy od przeprowadzenia inwentaryzacji prac i dostaw 
w terminie określonym w pkt 1, Zamawiający będzie uprawniony zlecić innemu 
podmiotowi przeprowadzenie inwentaryzacji na koszt Wykonawcy.

3) W przypadku o którym, mowa w pkt 2 Zamawiający może potrącić niezbędną kwotę z 
wynagrodzenie należnego Wykonawcy, na przeprowadzenie inwentaryzacji przez inny 
podmiot, a gdyby potrącenie nie mogło w pełni zabezpieczyć kosztów inwentaryzacji, 
Zamawiający może zlecić jej przeprowadzenie na koszt Wykonawcy.

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace i dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

5) Wykonawca niezwłocznie najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu Sądu Rejonowego
w ..........  urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione, jeżeli tak postanowi
Zmawiający zgodnie z pkt 7.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych prac i dostaw 
oraz zapłaty wynagrodzenia za prace i dostawy, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia.

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
wedle swojego wyboru, dokona odbioru przerwanych prac i dostaw oraz zapłaci 
wynagrodzenie za wykonane prace i dostawy, bądź nakaże Wykonawcy przywrócenie 
stanu poprzedniego. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia 
kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 niniejszej umowy.

8. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części 
umowy nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony umowy procentowego 
zaawansowania wykonania tej części prac i dostaw, w odniesieniu do wartości całego 
zamówienia z uwzględnieniem rachunków, cenników określających wartość 
dostarczonych urządzeń, materiałów oraz wykonanych prac. W razie niemożności 
określenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za częściowe wykonanie 
prac i dostaw, na koszt strony z której przyczyny doszło do odstąpienia od umowy, a w
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razie gdyby do odstąpienia od umowy doszło bez winy żadnej ze stron na koszt 
Zamawiającego, powołana zostanie osoba biegła w sprawach danego rodzaju w celu 
ustalenia ostatecznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

EWENTUALNA ZMIANA UMOWY
§10

1. Poza przypadkami opisanymi w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza się możliwość 
zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:

1) Zmiany podwykonawcy:
a) Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu - pod warunkiem, że Wykonawca wykaże 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

b) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie 
jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o 
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

c) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

2) Powyższe zmiany mogą spowodować zmniejszenie wynagrodzenia umownego 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy ale nie mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia 
umownego określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

3) Zmiany zapisów umowy spowodowanych obowiązywaniem nowych lub/i zmienionych 
regulacji prawnych lub wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzonych w 
życie i koniecznych do stosowania po dacie zawarcia umowy wywołujących potrzebę 
zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Niniejsza zmiana może 
spowodować zmniejszenie wynagrodzenia umownego określonego 
w § 3 ust. 1 Umowy ale nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia umownego 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

4) Parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych materiału, produktu lub jego 
części zaoferowanego w ofercie - tylko w przypadku zaprzestania jego produkcji lub 
wycofania z rynku. Wykonawca musi wykazać na piśmie, że pomimo zachowania 
należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do czasu złożenia oferty. 
Zamienny materiał, produkt lub jego część powinny posiadać parametry techniczne, 
jakościowe i funkcjonalne nie gorsze, niż zaoferowane w ofercie i spełniać wymagania 
SIWZ. Niniejsza zmiana może spowodować zmniejszenie wynagrodzenia umownego 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy ale nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia 
umownego określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

5) Zmiany części zamówienia, którą Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom 
-  w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili składania oferty tylko wtedy, kiedy 
wykonawca przewidział w ofercie powierzenie części zamówienia podwykonawcom.
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Niniejsza zmiana może spowodować zmniejszenie wynagrodzenia umownego 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy ale nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia 
umownego określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

6) Powyższe zmiany umowy inicjowane są na pisemny wniosek jednej ze stron. Wniosek 
w sprawie proponowanej zmiany musi zawierać:

a) opis zmiany
b) uzasadnienie zmiany wraz z załączeniem odpowiednich oświadczeń lub/i dokumentów 

potwierdzających celowość, konieczność lub/i prawidłowość takiej zmiany
c) czas wykonania zmiany oraz jej wpływ na termin realizacji zamówienia.

7) Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i muszą być sporządzone w formie 
pisemnego aneksu do umowy, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę pod 
rygorem nieważności.

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności zawartych w art. 145a ustawy Pzp:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-lb, ld i le;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1;
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE 
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wykonawca może żądać 
wyłącznie wy nagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

ZACHOWANIE POUFNOŚCI ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§12

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 
do informacji publicznej z zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa.

2. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w tajemnicy i nieujawniania 
osobom nieuprawnionym, jakichkolwiek informacji czy danych uzyskanych w związku lub 
przy okazji wykonywania umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań mających na celu 
zachowanie poufności przez osoby które będą brały udział w wykonaniu Umowy. Informacje 
objęte poufnością, niezależnie od sposobu ich udostępnienia czy utrwalenia, mogą być 
wykorzystane wyłącznie dla wykonania umowy.

3. W przypadku, gdy strona zostanie zobowiązana do ujawnienia informacji, objętych 
poufnością w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego 
prawa, strona ta zobowiązana jest uprzedzić drugą stronę, o nałożonym na nią obowiązku.

4. W razie powzięcia przez stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji objętych 
poufnością zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą stronę w celu 
umożliwienia jej podjęcia stosownych środków zapobiegawczych.

5. Obowiązek zachowania poufności nie jest ograniczony w czasie i trwa także po wykonaniu 
umowy.
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6. Zachowanie poufności nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz nie jest wymagane, 
gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

7. Strony oświadczają, że dane osobowe udostępnione podczas i w związku z realizacją 
niniejszej umowy będą przetwarzane przez Strony zgodnie z przepisami 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 (RODO) oraz 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.) 
w celu realizacji niniejszej umowy.

8. Strony zgodnie oświadczają, że dane osób fizycznych, które będą brały udział w wykonaniu 
niniejszej umowy, w szczególności pracowników, współpracowników, reprezentantów, osób 
do kontaktu udostępnione w Umowie lub w związku z jej zawarciem i wykonywaniem 
przekazywane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron, celem realizacji niniejszej 
Umowy. Każda ze Stron otrzymujących dane osobowe od drugiej Strony będzie ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 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) - RODO.

9. Strony zobowiązującą się wzajemnie do poinformowania wszystkich osób fizycznych, które 
będą brał) udział w wykonaniu Umowy, w szczególności pracowników, współpracowników, 
reprezentantów, osób do kontaktu, których dane są udostępnione drugiej stronie w celu 
realizacji umowy, o udostępnieniu tych danych osobowych, a także zobowiązują się do 
udzielenia tym osobom wszelkich wymaganych przepisami prawa informacji dotyczących 
przetwarzania danych osobowych przez drugą stronę wynikających z art. 13 lub 14 RODO.

10. Strony przekażą sobie wzajemnie wszystkie informacje, o których mowa w art. 13 lub 14 
RODO, w' postaci klauzuli infonnacyjnej.

11. Strony zobowiązują się wykonać ciążący na nich obowiązek informacyjny względem osób, 
których dane dotyczą, najpóźniej w momencie ich pierwszego przekazania.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§13

1. Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości ............... zł to jest 5% wynagrodzenia umownego brutto, słownie:

w formie - ...........................................
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

z form zabezpieczenia, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., 
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2019 poz. 1843).

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, służy pokryciu roszczeń Zamawiającego 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

4. Część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty wymienionej w ust.l zostanie zwrócona 
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, 
że zamówienie zostało wykonane należycie, co nastąpi w drodze podpisania przez obie strony 
protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

5. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
i zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
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6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 
pieniężna, to w razie wydłużenia się terminu realizacji przedmiotu umowy, niezależnie od 
przyczyny takiego wydłużenia, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia terminu 
obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz doręczenia tego 
zabezpieczenia przed upływem terminu ważności zabezpieczenia lub wpłacenia w tym terminie 
kwoty zabezpieczenia w gotówce.

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wypłata, o której mowa w ust. 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§14

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, jak również wszystkie zawiadomienia, zapytania lub 
informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy 
pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

3. Strony umowy będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć 
w związku z realizacją umowy.

4. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo Zamawiającemu.

5. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Integralna część umowy stanowią ZAŁĄCZNIKI :
Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy wraz ze specyfikacją techniczną dostawy 
Załącznik Nr 3 -  Oświadczenie BHP 
Załącznik Nr 4 -  Wzór protokołu

ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA :

Dyrektor

M ^ f ^ sk a
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Załącznik nr 3 do umowy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Jako Wykonawca prac na terenie Sądu ...................... przy ul.............................

w zakresie robót..............................................................................................

wynikających z zawartej umowy ..............................................................................

oświadczam, że:

• znane są mi. moim pracownikom i pracownikom moich podwykonawców wszystkie warunki, ograniczenia i 

wymagane zabezpieczenia podczas prowadzenia prac;

• przeprowadziłem szkolenie ze wszystkimi pracownikami w tym zakresie;

• akceptuje bezwarunkowo stosowanie tych wymagań przez moich pracowników oraz pracowników moich 

podwykonawców;

• biorę odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie pod względem bhp i ochrony przeciwpożarowej 

prowadzone ch prac.

Jednocześnie oświadczam, że pracownicy biorący udział w realizacji umowy........posiadają aktualne szkolenie bhp,

orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zleconych prac oraz posiadają wymagane uprawnienia do obsługi 

maszyn i urządzeń podczas wykonywanych prac.

Rzeszów, dnia............................... ...........................................

Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU (Wzór)

1. Dotyczy umowy.......................... z dn ia ................................ zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania, nr
referencyjny:

2. Wykonawcy (nazwa, adres, NIP):

3. Zamawiający (nazwa, adres):

4. Jednostka sądownictwa będąca odbiorcą przedmiotu umowy:

5. Przedmiot dostawy wraz z dokumentami,

Przedmiot zamówienia ilość
(jeśli dotyczy)-.

Numer seryjny (jeśli dotyczy):

6. Przekazanie w imieniu Wykonawcy: UWAGI:

Data i miejscowość Imię i Nazwisko (pieczątka)

7.
Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia wynikający z umowy n r ......... upływa w dniu ............................

8. Realizacja części przedmiotu zamówienia nastąpiła w dniu .......................... Dotyczy następującej części

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do odbioru podpis

zamówienia:

1. Niniejszy protokół należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Jednostki sądownictwa zobowiązane są do niezwłocznego przesłania skanu niniejszego protokołu do 

Zamawiającego na adres e-mail: przetargi@rzeszow.so.gov.pl
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