Załącznik Nr 6 do SIWZ
Wzór: UMOWA NR ……/……..
(zwana dalej: „Umową”)
zawarta w dniu .....………..…… roku w Warszawie, pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, (00-695 Warszawa), adres:
ul. Nowogrodzka 47a, posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, działającym
na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
(t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1861, ze zm.), zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez:
Pana/Panią – .........................................., działającą/-ego na podstawie upoważnienia nr
…………………………… r.,
(kopia upoważnienia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy),
a
………………………. zamieszkałą/ zamieszkałym w……………………… (…-…), przy ul.
……..,

posiadającą/

posiadającym

nr

PESEL:

……………………………….,

legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym serii: …. numer ….., wydanym przez:
…………………., ważnym do: …………………………, prowadzącą/prowadzącym działalność
gospodarczą pod firmą „…………………………………….”, przy ul. …………………………..,
posiadającą/posiadającym

NIP:

…………………..

oraz

REGON:

………………………..,

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”,
lub
…………………………………… z siedzibą w ……………, adres: ul. …………….., …-….,
…………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w ………………., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod

numerem

KRS:

…………,

posiadającą

NIP:
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………………….

oraz

REGON:

…………………., kapitał zakładowy w wysokości: ……………………., opłacony w całości,
zwaną dalej ,,Wykonawcą”,
reprezentowaną przez: ……………………………….
(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy stanowi
Załącznik nr 2 do Umowy)
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843, ze zm.), dalej: „pzp”.
Osoba upoważniona przez Zamawiającego zapewnia, że udzielone mu/jej upoważnienie nie
wygasło, ani nie zostały odwołane a jego treść nie uległa zmianie.

§ 1. Przedmiot Umowy
1.

Wykonawca zobowiązuje się do zakupienia i oddania Zamawiającemu do używania czterech
fabrycznie nowych samochodów osobowych, w tym dwóch samochodów z nadwoziem
sedan i dwóch samochodów z nadwoziem kombi (dalej łącznie jako: „Samochody”, a
osobno: „Samochód”), o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz
wyposażeniu, zgodnym z Opisem przedmiotu zamówienia (dalej jako: „OPZ”), stanowiącego
Załącznik nr 1 do Umowy oraz Ofertą Wykonawcy (dalej jako: „Oferta”), stanowiącą
załącznik nr 2 do Umowy, ubezpieczenia wskazanych powyżej samochodów przez okres
obowiązywania Umowy oraz stałego nadzoru i serwisu Samochodów wraz ze związanymi
z tym kosztami naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej oraz usługami blacharsko –
lakierniczymi (dalej jako: „Przedmiot Umowy”), a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty
Wykonawcy ustalonego w Umowie wynagrodzenia, na warunkach i w terminach określonych
w § 5. Umowy.

2.

Zamawiający oświadcza, że samodzielnie dokonał wyboru Samochodów o których w ust. 1
powyżej i zobowiązuje się do ich używania zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.
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3.

Samochody pozostają w aktywach Wykonawcy przez cały Okres obowiązywania Umowy, a
Zamawiającemu przysługuje prawo do ich używania.

4.

Wykonawca zapewnia, że Samochody będą w pełni sprawne, fabrycznie nowe i wolne od
wad fizycznych i prawnych uniemożliwiających ich używanie zgodnie z ich gospodarczym
przeznaczeniem oraz postanowieniami Umowy.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z OPZ i Ofertą;
2) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego;
3) wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności wynikającej
z zawodowego charakteru prowadzonej działalności;
4) zapewnienia profesjonalnego standardu wykonania Przedmiotu Umowy.

6.

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada odpowiednie środki, uprawnienia, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do
należytego wykonania Umowy;
2) nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które
mogą uniemożliwić bądź utrudnić zawarcie Umowy lub wykonanie obowiązków
wynikających z Umowy;
3) ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy.
§ 2. Termin obowiązywania Umowy i wydania Samochodów

1.

Umowa jest zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia 16 marca 2021 r. bądź od dnia podpisania
umowy jeśli nastąpi to po 16 marca 2021 r. do dnia 30 listopada 2025 r. (dalej jako: „Okres
obowiązywania Umowy”).

2.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i wydania Zamawiającemu Samochodów
w terminie nie dłuższym niż 16 tygodni licząc od dnia 16 marca 2021 r. bądź od dnia
podpisania umowy jeśli nastąpi to po 16 marca 2021 r.

3.

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego z 5 (pięcio) dniowym
wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy i wydania Samochodów, na adres mailowy
Zamawiającego, wskazany w § 11. ust. 1 pkt 2 Umowy.

4.

Strony ustalają, że wydanie Samochodów nastąpi w siedzibie Zamawiającego lub po
wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, w innym ustalonym miejscu.
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5.

Wydanie Samochodów nastąpi przy udziale przedstawicieli obu Stron, na podstawie
protokołu odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Osobami
upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru będą osoby wskazane w § 11. Umowy .

6.

7.

Wykonawca oświadcza, że Samochody, w dacie ich przekazania, będą:
1)

sprawne technicznie;

2)

ubezpieczone w zakresie zgodnym z OPZ;

3)

zatankowane (min. 5 (pięć) l paliwa na każdy Samochód).

Wykonawca

zobowiązany

jest

do

przekazania

Zamawiającemu,

dla

każdego

z Samochodów, nie później niż z dniem podpisania protokołu odbioru:

8.

1)

kopii kart pojazdów;

2)

kart gwarancyjnych Samochodów;

3)

dowodów rejestracyjnych;

4)

polis ubezpieczeniowych potwierdzająca ubezpieczenie Samochodów;

5)

instrukcji obsługi wyposażenia (w języku polskim);

6)

wyciągów ze świadectw homologacji (w języku polskim);

7)

dokumentów, potwierdzających spełnienie normy emisji spalin;

8)

co najmniej dwóch kompletów kluczyków;

9)

odpisów umów ze zbywcą Samochodów;

10)

atestowaną gaśnicę o wadze środka: min. 1 (jeden) kg;

11)

apteczkę pierwszej pomocy;

12)

trójkąt ostrzegawczy;

13)

kamizelkę odblaskową;

14)

podnośnik oraz klucz do kół.

W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczone samochody nie
spełniają wymogów określonych w OPZ, Wykonawca w terminie do 4 (czterech) dni
roboczych, licząc od dnia sporządzenia protokołu odbioru wskazującego braki lub
nieprawidłowości ujawnione w dostarczonych Samochodach lub w innym uzgodnionym
przez Strony terminie, zobowiązany jest do uzupełnienia lub dostarczenia nowych
Samochodów, zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.

9.

Podpisany, bez uwag, przez Strony, protokół odbioru stanowić będzie dowód przekazania
Samochodów do korzystania w stanie przydatnym do umówionego użytku.

10.

W przypadku, gdy po wydaniu Samochodów ujawnią się wady, których nie można było
ustalić przy odbiorze, uniemożliwiające przewidziane w Umowie używanie Samochodów,
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Wykonawca zobowiązany jest usunąć je bez zbędnej zwłoki, po mailowym zawiadomieniu
przez Zamawiającego, na adres mailowy wskazany w § 11. ust. 2 Umowy.
11.

Niezwłocznie po zawiadomieniu o którym mowa w ust. 10 powyżej, nie później jednak niż
kolejnego dnia roboczego, Wykonawca wskaże termin usunięcia wad, przy czym nie dłuższy
niż 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia. Za otrzymanie
zgłoszenia Strony rozumieją nadanie wiadomości ze skrzynki pocztowej Zamawiającego.

§ 3. Pojazdy zastępcze
1.

W okresie od dnia 16 marca 2021 r. bądź od dnia podpisania umowy jeśli nastąpi to po 16
marca 2021 r. do dnia dostawy Samochodów, przy czym nie dłużej niż przez 16 (szesnaście)
tygodni

od

dnia

Zamawiającemu

podpisania
do

Umowy,

używania,

3

Wykonawca

(trzy)

zobowiązuje

samochody

(2

się

(dwa)

udostępnić
samochody

z nadwoziem kombi i 1 (jeden) samochód z nadwoziem sedan) o parametrach określonych
w OPZ (dalej jako: „Pojazdy zastępcze”), z zastrzeżeniem, że Wykonawca może od dnia 16
marca 2021 r. bądź od dnia podpisania umowy jeśli nastąpi to po 16 marca 2021 r. dostarczyć
fabrycznie nowe Samochody stanowiące element Przedmiot Umowy.
2.

Do Pojazdów zastępczych stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy, z wyłączeniem
§ 2. ust. 1. W odniesieniu do § 6. ust. 1 - odpowiednio na okres używania Pojazdów
zastępczych
§ 4. Miejsce realizacji

1.

Wykonawca zapewni dostawę i wydanie Samochodów do siedziby Zamawiającego lub po
wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, w innym miejscu.

2.

Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za dostawę, o której mowa w ust. 1 powyżej,
a w szczególności z tytułu utraty lub uszkodzenia Samochodów.

3.

Za dotrzymanie terminu dostawy i wydania Samochodów, określonego w § 2., przyjmuje się
datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru- bez uwag, według wzoru, o którym
mowa w Załączniku nr 3 do Umowy.
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§ 5. Wynagrodzenie, płatności
1.

Na dzień zawarcia Umowy, łączna maksymalna wartość Przedmiotu Umowy, wynosi
……….. zł netto (słownie: ………………..), powiększoną o należny podatek VAT, tj.
……………. zł brutto (słownie: ………………………), przy czym:
1) Opłata miesięczna za najem 1 (jednego) samochodu typu kombi wynosi ……….. zł netto
(słownie: ………………..), powiększoną o należny podatek VAT, tj. ……………. zł
brutto (słownie: ………………………);
2) Opłata miesięczna za najem 1 (jednego) samochodu typu sedan wynosi ……….. zł netto
(słownie: ………………..), powiększoną o należny podatek VAT, tj. ……………. zł
brutto (słownie: ………………………).
Ponadto,
3) Opłata miesięczna za najem 1 (jednego) samochodu zastępczego typu kombi wynosi
……….. zł netto (słownie: ………………..), powiększoną o należny podatek VAT, tj.
……………. zł brutto (słownie: ………………………);
4) Opłata miesięczna za najem 1 (jednego) samochodu zastępczego typu sedan wynosi
……….. zł netto (słownie: ………………..), powiększoną o należny podatek VAT, tj.
……………. zł brutto (słownie: ………………………).
Przy czym, pkt 3 i 4 dotyczy tylko sytuacji wskazanej w § 3 . U m o w y .

2.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej, obejmuje wszystkie koszty związane
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, a w szczególności koszt:
1) rat najmu z rocznym limitem przebiegu kilometrów w okresie obowiązywania Umowy 30 000 (trzydzieści tysięcy) km na każdy Samochód;
2) pierwszej rejestracji Samochodów;
3) ubezpieczenia Samochodów w zakresie AC, OC, NNW, Assistance przez okres
obowiązywania Umowy, w zakresie opisanym w OPZ.
4) transportu i wydania Samochodów wraz z załadunkiem i rozładunkiem, na warunkach
określonych w § 4. Umowy;
5) stały nadzór i serwis Samochodów wraz ze związanymi z tym kosztami naprawy
gwarancyjnej i pogwarancyjnej oraz usługi blacharsko – lakiernicze;
6) likwidację szkód:
7) holowanie;
8) sezonową wymianę opon wraz z ich przechowywaniem;
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9) inne, związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym podatek VAT.
3.

Wynagrodzenie za oddanie w najem długoterminowy Samochodów, Zamawiający będzie
uiszczał w postaci rat najmu, obejmującego: koszt ewentualnego używania Pojazdów
zastępczych, koszty ubezpieczenia Samochodów oraz stały nadzór i serwis samochodów wraz
ze związanymi z tym kosztami naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej oraz usługami
blacharsko

-

lakierniczymi,

na

rachunek

bankowy

Wykonawcy,

w

terminach

i w wysokości określonej w harmonogramie płatności rat najmu, stanowiącym Załącznik nr 4
do Umowy przed upływem terminu płatności, wskazanego w harmonogramie spłat rat najmu,
nie mniejszego niż 30 dni od daty doręczonej do siedziby Zamawiającego faktury VAT albo
odebranej przez Zamawiającego przesłanej przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, w sposób wskazany w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, ze
zm.), zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego, znajdujący się w wykazie
podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
4.

Raty najmu, o których mowa w ust. 2 powyżej, zostanie powiększone o podatek VAT według
stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

5.

Strony postanawiają, że w razie przekroczenia limitu przebiegu kilometrów, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający zapłaci Wykonawcy opłatę dodatkową
w wysokości ……… (słownie: ………….. ) zł brutto za każdy dodatkowy kilometr, zgodnie
z Ofertą.

6.

Brak rachunku bankowego Wykonawcy, znajdującego się w wykazie podatników VAT
udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu
obsługującego

ministra

właściwego

do

spraw

finansów

publicznych,

uprawnia

Zamawiającego do poinformowania o tym fakcie Wykonawcę drogą elektroniczną
i wstrzymania płatności z faktury do czasu spełnienia przez Wykonawcę wymogu opisanego
w zdaniu poprzednim, a termin płatności z danej faktury ulega wydłużeniu o czas tej zwłoki.
W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki za nieterminową płatność ani
uprawnienie do wstrzymania lub braku realizacji obowiązków wynikających z Umowy.
7.

W przypadku gdy termin zapłaty za fakturę przekroczyłby 30 dni, liczonych od dnia
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, Zamawiający zrealizuje
płatność na rachunek wskazany przez Wykonawcę i złoży zawiadomienie o zapłacie
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należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Wykonawcy
w terminie 3 (trzech) dni od dnia zlecenia przelewu oraz poinformuje Wykonawcę droga
elektroniczną o płatności.
8.

Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.

9.

Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające
z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
§ 6. Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

1.

Wykonawca lub zbywca Samochodów, udziela Zamawiającemu gwarancji na okres co
najmniej 24 (dwudziestu czterech) miesięcy, udzielonej odpowiednio na:

2.

1)

podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne Samochodów;

2)

powłokę lakierniczą;

3)

perforację blach nadwozia.

Wykonawca zapewnia stały nadzór i serwis Samochodów wraz ze związanymi
z tym kosztami naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej oraz usługami blacharsko –
lakierniczymi.

3.

Terminy gwarancji, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, liczone są od dnia podpisania protokołu
odbioru, bez uwag. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od wymaganej,
zgodnie z ust. 1 i ust. 2 przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja
udzielona przez Wykonawcę.

4.

W razie wymiany części i elementów na nowe okres gwarancji (na wymienione części
i elementy) biegnie na nowo od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru reklamowanej
części lub elementu.

5.

W przypadku Pojazdów zastępczych Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji
w zakresie określonym w niniejszym paragrafie na czas ich używania przez Zamawiającego.
§ 7. Kary umowne

1.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający ma prawo do
naliczania kar umownych za:
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1)

przekroczenie terminu dostawy i wydania Samochodów, określonego w § 2. ust. 1 w
związku z ust. 2 Umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego
w § 5 u s t . 1 U m o w y , za każdy dzień opóźnienia;

2)

dostarczenie Samochodów, niezgodnych z OPZ, odstąpienia od Umowy przez
Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 . u s t . 1 U m o w y .

3)

nieprzekazanie

Zamawiającemu

dokumentów

potwierdzających

ubezpieczenie

Samochodów - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5. ust.1
Umowy, za każdy dzień opóźnienia, za każdy Samochód;
4)

inne naruszenia postanowień Umowy mające istotny wpływ na jej prawidłowe
wykonanie w wysokości 2 % raty najmu, o której mowa w § 5. ust. 1 pkt 1, za każdy
przypadek naruszenia.

2.

Wykonawca

wyraża

zgodę

na

potrącanie

przez

Zamawiającego

kar

umownych

z przysługującego mu wynagrodzenia (rat najmu). W przypadku braku pokrycia nałożonych
kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do
uregulowania kary lub jej części niepotrąconej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu
wezwania do zapłaty, na adres wskazany w § 11. ust. 2 Umowy.
3.

Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania równego lub
przewyższającego wysokość kar umownych, aż do wysokości faktycznie poniesionej przez
niego szkody. Kary umowne mogą być naliczane i dochodzone niezależnie z różnych tytułów.

4.

Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.
§ 8. Zobowiązania szczegółowe Stron

1.

Wykonawca zobowiązuje się:
1)

informować Zamawiającego o wszelkich zapytaniach skierowanych do Wykonawcy
przez organy lub osoby trzecie, dotyczących Przedmiotu Umowy lub w wyniku
których jest zobowiązany ujawnić informację o Zamawiającym lub Przedmiocie
Umowy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania;

2)

ubezpieczyć Samochody najpóźniej od dnia podpisania protokołów bez uwag,
w zakresie AC, OC, NNW, Assistance (dopuszczalne jest zawieranie polis 12miesięcznych) i na warunkach nie gorszych niż warunki, określone w OPZ;

3)

terminowo zawierać umowy ubezpieczenia, opłacać składki ubezpieczenia oraz
przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie tych czynności,
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jednak nie później niż 4 dni przed upływem terminu płatności składek;
4)

nie obciążać Samochodów prawami na rzecz osób trzecich;

5)

nie przelewać swoich praw wynikających z Umowy na osoby trzecie, bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności;

6)

zapewniać przeglądy techniczne Samochodów w stacjach obsługi oraz dokonywać
wszelkich

czynności

obsługi

serwisowej

i

napraw

Samochodów

(w formie „door to door”);
7)

do wymiany sezonowej opon przed sezonem letnim i zimowym, składowania opon
nieużytkowanych na swój koszt i ryzyko. Opony powinny zapewnić odpowiedni do
klasy samochodu poziom standardu bezpieczeństwa. Opony powinny być wymieniane
adekwatnie do zużycia, jednak nie rzadziej niż po przejechaniu 40 tysięcy km;

8)

do zapewnienia Zamawiającemu, bez dodatkowych opłat, samochodu dostępnego
w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia awarii uniemożliwiającej korzystanie
z Samochodów, w tym w szczególności na czas naprawy, przeglądu trwającego dłużej
niż 1 dzień roboczy, w przypadku likwidacji szkody ubezpieczeniowej; w dni robocze
i wolne od pracy, bez ograniczeń czasowych, z gwarancją zapewnienia samochodu o
porównywalnych,

ale

nie

gorszych

parametrach

niż

Samochody

wchodzące w skład Przedmiotu Umowy.
2.

Zamawiający zobowiązuje się:
1)

korzystać

z

Samochodów

w

sposób

zgodny

z

jego

właściwościami

i gospodarczym przeznaczeniem oraz postanowieniami Umowy;
2)

ponosić koszty i opłaty związane z używaniem Samochodów w zakresie bieżącej ich
eksploatacji,

m.in.

mycie,

płyny

do

spryskiwaczy,

paliwo,

oleje

(z wyłączeniem obowiązkowych wymian wynikających z książki serwisowej), opłaty
za korzystanie z autostrad i parkingów;
3)
3.

informować Wykonawcę o wadach ujawnionych w Samochodach.

Zamawiający zastrzega, że koszt naprawy wad, wymienionych w ust. 2 pkt 3 niniejszego
paragrafu, które zostały wykryte w Samochodach i zgłoszone przez Zamawiającego
w Okresie obowiązywania Umowy, nie będzie obciążać Zamawiającego.

4.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu tabelę opłat i prowizji na podstawie której
Zamawiający będzie regulował zobowiązania wynikające z Przedmiotu Umowy.

5.

Tabela opłat i prowizji jest integralną częścią Umowy i stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.
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6.

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii lub usterki Samochodu, Wykonawca
przystąpi do jej usunięcia najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia
reklamacji (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 — 16.00 telefonicznie:
…………….. lub na adres email: …………………….. Wykonawca dokona naprawy
i wymiany części w Autoryzowanej Stacji Obsługi producenta Samochodu, w terminie
nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgłoszenia reklamacji.
W przypadku nie przystąpienia do naprawy lub wymiany części w terminie 14 dni
kalendarzowych, Zamawiający ma prawo dokonać naprawy i wymiany części na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje również prawo do naliczenia kary
umownej, o której mowa w § 7. ust. 1. pkt 4

7.

W razie, gdy naprawa samochodu potrwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych, okres gwarancji
będzie wydłużony o czas trwania naprawy.

8.

Wykonawca zobowiązuje się po każdej naprawie sporządzić protokół naprawy i przekazać
go Zamawiającemu. Protokół musi zawierać, co najmniej określenie wykonanych
czynności, uszkodzonych elementów, precyzyjne określenie wymienionych elementów.

9.

Wszystkie części wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej, objęte będą co najmniej 24
miesięcznym okresem gwarancyjnym.

10.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, na
podstawie umowy o pracę, minimum 1 (jednej) osoby wykonującej w trakcie realizacji
Umowy czynności koordynacji umowy, polegające na świadczeniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320, ze zm.).

11.

Zatrudnienie osoby/osób wskazanych w ust. 10 powyżej, musi trwać przez cały okres
realizacji Umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub
przez pracodawcę przed zakończeniem ww. okresu, Wykonawca będzie zobowiązany do
zatrudnienia na to miejsce innej osoby wskazanej w ust. 10 niniejszego paragrafu.

12.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczących spełniania przez Wykonawcę lub jego
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane

w

ust.

10

powyżej

czynności.

Zamawiający

będzie

uprawniony

w szczególności do:
1)

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
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wymogu, w szczególności: oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę powyższej osoby, zanonimizowanej kopii zawartej umowy, kopii
raportów miesięcznych dla osoby ubezpieczonej (ZUS RCA), dowodów dokonania
płatności wynagrodzenia pracownikowi, dowodów opłacenia zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do
przekazania Zamawiającemu dokumentów w taki sposób, aby nie ujawnić informacji
ponad te, których żąda Zamawiający.

13.

2)

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości potwierdzenia ww. wymogu;

3)

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia objętego Umową.

W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, osoby/osób wykonujących
wskazane w ust. 10 powyżej czynności, w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od dnia
przesłania przez Zamawiającego wezwania e-mailem, na adres wskazany w § 11 ust. 2
Umowy, dokumenty dotyczące Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego, określone w ust. 12 pkt. 1).

14.

W przypadku złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 13 powyżej, niezgodnych
z prawdą Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 30
(trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o niezgodności
z prawdą oświadczenia oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej, na zasadach
określonych w § 7. ust. 1 pkt 2 Umowy.
§ 9. Odstąpienie, wypowiedzenie, wygaśnięcie Umowy

1.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy
lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.

Zamawiający może od Umowy również odstąpić w przypadku gdy:
1)

Wykonawca nie wykonuje Umowy lub jej części lub rażąco narusza postanowienia
Umowy – w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia
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wiadomości o powyższych okolicznościach;
2)

Wykonawca nie dotrzymał terminów, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu danego
terminu;

3)

Wykonawca

dokonał

zmian

organizacyjno-prawnych

w

swoim

statusie

zagrażających realizacji Umowy lub nie poinformował Zamawiającego o zamiarze
dokonania zmian prawno-organizacyjnych, które mogą mieć wpływ na realizację
Umowy - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach;
4)

Wykonawca zaprzestał realizacji Umowy i nie podjął jej w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego pomimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia upływu terminu
wyznaczonego w wezwaniu;

5)

w celu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawił fałszywe oświadczenia lub
dokumenty – w terminie 30 (trzydziestu) kalendarzowych dni od dnia powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach;

6)

podane przez Wykonawcę w ofercie informacje nie odpowiadają stanowi
faktycznemu – w terminie 30 (trzydziestu) kalendarzowych dni od dnia powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach;

7)

wystąpią inne nieprawidłowości w realizacji Umowy, które czynią dalszą realizację
Umowy niemożliwą lub niecelową - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych
od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

3.

W przypadkach określonych powyżej, Wykonawca może żądać od Zamawiającego
wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Umowy do momentu
złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o ile Przedmiot
Umowy wykonany do czasu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy przez Zamawiającego, przejawia dla Zamawiającego jakąkolwiek wartość. Pomimo
odstąpienia od Umowy, Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu świadczenia
zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku ewentualnych
wątpliwości, po ustaniu obowiązywania Umowy w związku z odstąpieniem, Strony zgodnie
podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę
na podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia
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o odstąpieniu od Umowy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy
w powyższym zakresie.
4.

Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5.

Odstąpienie od Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego
w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.

6.

Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku
nieprzestrzegania przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy.
§ 10. Zmiana Umowy

1.

Zważywszy, że Umowa zawierana jest w związku z wyborem oferty Wykonawcy
w przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zgodnie
przyjmują, iż, postanowienia Umowy interpretować należy z przyznaniem pierwszeństwa
postanowieniom niniejszego paragrafu.

2.

Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy
o okres trwania przyczyn, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy,
w następujących sytuacjach:
1)

jeżeli przyczyny, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy są
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,

2)

wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

3)

gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność,

4)

wystąpienia zdarzeń natury siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3.

Strony są uprawnione do zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych,
technologii, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy, bez zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w następujących sytuacjach:
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1)

konieczności

zrealizowania

jakiejkolwiek

części

Przedmiotu

Umowy,

przy

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż
wskazane w OPZ, a wynikających ze stwierdzonych wad OPZ, zmiany stanu
prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu
Umowy,
2)

konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

3)

wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.

4.

Wszelkie

zmiany

Umowy

są

dokonywane

przez

umocowanych

przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod
rygorem nieważności.
5.

6.

W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1)

danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

2)

danych teleadresowych,

3)

danych rejestrowych,

4)

będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

W przypadku wystąpienia w okresie obowiązywania Umowy zmian, które będą miały
wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w postaci zmiany:
1)

stawki podatku od towarów i usług;

2)

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.);

3)

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4)

zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.),

jeżeli będą miały wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, każda ze Stron może zwrócić się
do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany stawek,
o których mowa w Ofercie Wykonawcy. Strona zwracająca się do drugiej Strony
o przeprowadzenie negocjacji, winna wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ
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na koszty wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiający zastrzegają sobie prawo do żądania
przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność zwrócenia się
Wykonawcy o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia.
§ 11. Adresy do korespondencji
1.

Strony postanawiają, że do kontaktów pomiędzy Stronami oraz do podejmowania bieżących
uzgodnień związanych z realizacją Umowy wyznaczeni są:
1)

ze

strony

Wykonawcy:

.............................................,

tel.:

............................................., adres e-mail: .............................................;
2)

ze strony Zamawiającego: ………………….., tel.: ……………………., adres email: ………………...

2.

Osobą uprawnioną do podpisania Protokołu odbioru jest:
1)

ze

strony

Wykonawcy:

.............................................,

tel.:

............................................., adres e-mail: .............................................;
2)
3.

ze strony Zamawiającego: ……………, tel.: ……………, adres e-mail: ……………

Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje poprzez pisemne
powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.

4.

Uznaje się, iż dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 1, jest poinformowaniem Stron
Umowy.
§12. Ochrona danych osobowych

1.

Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę
umowy danych osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora
danych osobowych w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

2.

Dane osobowe przedstawicieli Stron wymienionych w § 12. Umowy udostępniane będą
drugiej Stronie, która stanie się ich administratorem danych i przetwarzane będą przez nią
w celu realizacji umowy.

3.

NCBR podaje, iż wszelkie informacje dotyczące przetwarzania jako Administrator Danych
Osobowych znajdują się w Klauzuli informacyjnej o której mowa w 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej
RODO), która stanowi Załącznik nr 8 do umowy.
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4.

W przypadku, gdy NCBR będzie przetwarzał w ramach Umowy dane pracowników lub
współpracowników Wykonawcy w tym w stosunku do osób uprawnionych do wykonywania
prac, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 Umowy, NCBR realizuje
obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO, poprzez Klauzulę stanowiącą
Załącznik nr 9 i zobowiązuje drugą stronę umowy do udostępnienia tejże informacji
wskazanym osobom.

5.

Zmiana załączników wskazanych w ust 3 i 4 nie wymaga zmiany umowy, Strony mogą
aktualizować dane zawarte w powyżej wskazanych Klauzulach informacyjnych również
poprzez przesłanie wiadomości email.

6.

W przypadku konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony przed
powierzeniem przetwarzania danych osobowych, zawrą stosowną umowę, zgodnie ze
wzorem obowiązującym w NCBR. Odpowiednio w przypadku konieczności udostępnienia
Organizatorowi danych osobowych pracowników lub przedstawicieli NCBR, Strony przed
udostępnieniem Organizatorowi danych osobowych, zawrą stosowną umowę, zgodnie ze
wzorem obowiązującym w NCBR
§ 13. Poufność

1.

Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące
drugiej Strony, otrzymane od drugiej Strony w związku z realizacją Umowy, wyrażone za
pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawarte w urządzeniu,
przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażone w jakikolwiek inny sposób
i przekazane drugiej Stronie, zwane dalej "Informacjami". Powyższe zobowiązanie
pozostaje w mocy również po wygaśnięciu Umowy, bezterminowo.

2.

Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób
rozpowszechniać Informacji lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne
do realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron wynikającą z postanowień
Umowy oraz przypadków określonych w ust. 4 i 5.

3.

Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania odnośnie
jakichkolwiek Informacji, które zostały opublikowane lub podane do publicznej wiadomości
przed zawarciem Umowy.

4.

W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji,
Wykonawca, dokona natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu
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takiego żądania i jego okolicznościach towarzyszących.
5.

Jeżeli ujawnienie Informacji jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa,
Wykonawca ujawniający Informacje zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla
uzyskania wiarygodnego zapewnienia od podmiotu, któremu Informacje są ujawniane, że
nie będą ujawniane dalej.

6.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu
przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy.
§ 14. Klauzula salwatoryjna

1.

W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa
nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność,
skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień, chyba że
z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub
bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta.

2.

W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy,
w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny
będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub
bezskutecznych.

3.

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia do treści postanowień zastępczych zastosowanie
będą miały przepisy kodeksu cywilnego.
§ 15. Podwykonawstwo

1.

Wykonawca może korzystać w toku realizacji Umowy ze świadczeń podwykonawców
wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

2.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy przy udziale następujących podwykonawców:
1) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących podwykonawcę]
________________ - w zakresie __________________,
2) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących podwykonawcę]
________________ - w zakresie __________________,
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3.

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej
o każdej zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych
nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy.

4.

Informacja o zmianie danych dotyczących podwykonawców powinna zostać przekazana
Zamawiającemu w terminie 2 (dwóch) dni kalendarzowych od daty zmiany danych, w celu
zachowania niezakłóconej współpracy.

5.

Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu podwykonawcy powinna zostać
przekazana Zamawiającemu nie później niż na 2 (dwa) dni kalendarzowe przed
planowanym powierzeniem mu realizacji prac.

6.

W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 3 - 5 powyżej,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1 000,00
(jeden tysiąc) złotych za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu informacji.

7.

Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy, z których świadczeń będzie korzystał w trakcie
wykonywania Umowy będą podmiotami profesjonalnie świadczącymi zlecone im przez
Wykonawcę zadania oraz posiadającymi wszelkie niezbędne kwalifikacje do wykonywania
zleconych im przez Wykonawcę zadań.

8.

Korzystając w ramach wykonywania Umowy ze świadczeń podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest nałożyć na takiego podwykonawcę obowiązek przestrzegania wszelkich
zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie, w jakim odnosić się one będą
do zakresu prac danego podwykonawcy.

9.

Wykonawca pozostaje gwarantem wykonywania i przestrzegania przez podwykonawców
wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie.

10.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać 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.

11.

Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie nie wymagają aneksu.
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12.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. Wykonawca w pełni i wyłącznie
odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne.

13.

Korzystanie ze świadczeń podwykonawców niezgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu traktowane będzie jako istotne naruszenie warunków Umowy oraz przyczynę
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

§ 16. Postanowienia końcowe
1.

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy, Strony rozstrzygać będą
polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, rozstrzygać je będzie sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.

2.

W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.

3.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

4.

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1)

Załącznik nr 1 – OPZ;

2)

Załącznik nr 2 – Oferta;

3)

Załącznik nr 3 – Protokół odbioru;

4)

Załącznik nr 4 – Harmonogramu spłat rat najmu;

5)

Załącznik nr 5 – Tabela opłat i prowizji.

6)

Załącznik nr 6 – Upoważnienie Zamawiającego

7)

Załącznik nr 7 – Dokument potwierdzający umocowanie osoby działającej w
imieniu Wykonawcy.

8)

Załącznik nr 8- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO,

9)

Załącznik nr 9- Klauzula informacyjna z art. 14 RODO.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 3
do Umowy na ………………….

PROTOKÓŁ ODBIORU OSTATECZNY / CZĘŚCIOWY*
Zamawiający: Narodowe Centrum m Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………....................
Przedmiot odbioru:
……………………………………..……………………………………………………………………..
Data dokonania odbioru: ……………………………………………………………………………….
Zakres wykonanych prac: ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………....................................................
……………………………………………………………………………………………..……………..

Przedstawiciele Zamawiającego
……………………………………
……………………………………

Przedstawiciele Wykonawcy:
………………………………
………………………………

W wyniku czynności odbioru Zamawiający oraz Wykonawca stwierdzają co następuje:
1. Zakres prac w miesiącu …………………..

został wykonany zgodnie/niezgodnie* z umową

nr ………………………..…… z dnia ……….……………………
2. Jakość wykonanych prac ocenia się jako dobrą / niedobrą*
4. Uwagi/reklamacje ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
5. Termin usunięcia uwag/reklamacji ustalono na ……….………………………….
6. Uwagi komisji ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
7. Zakres prac został przyjęty / nie przyjęto na skutek ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego o
Wykonawcy

Podpisy
Przedstawiciele Zamawiający:

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. …………………………………

1. …………………………………

2. …………………………………

2. …………………………………

3. …………………………………

3. …………………………………

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 8
Klauzula informacyjna – dotycząca zbierania danych osobowych bezpośrednio
od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej „RODO”),
informuję Panią/Pana że:
1)

administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR”) z
siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a;

2)

z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@ncbr.gov.pl;

3)

dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy z dnia ................... nr
....................... pomiędzy NCBR a ..........................(Wykonawcą);

4)

dane osobowe są przetwarzane z uwagi na wskazaną powyżej umowę, a przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

5)

dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji umowy – do czasu wykonania wszystkich
obowiązków wynikających z umowy oraz przechowywane będą w celach archiwalnych przez okres
przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

6)

odbiorcami danych osobowych będą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej lub organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań przez NCBR.
Dane te mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne
lub organizacyjne;

7)

przysługują Pani/Panu prawa w stosunku do NCBR do: żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia
danych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod
adresem mailowym wskazanym w pkt 2 powyżej;

8)

posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

10)

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu
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Załącznik nr 9

Klauzula informacyjna – dotycząca zbierania danych osobowych niebezpośrednio
od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, „RODO”), informuję Panią/Pana, że:
1)

administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej “NCBR”) z
siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a;

2)

dane osobowe zostały pozyskane od .............Wykonawcy;

3)

z inspektorem ochrony danych (IOD) można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@ncbr.gov.pl;

4)

NCBR bedzie przetwarzało następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko,
adres e-mail, numer telefonu;

5)

dane osobowe są przetwarzane w celu/celach zawarcia i realizacji umowy z dnia …...............nr
.................... pomiędzy NCBR a ............................. (Wykonawcą);

6)

dane osobowe są przetwarzane z uwagi na wskazaną powyżej umowę do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6
ust. 1 lit. f RODO);

7)

dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji umowy – do czasu wykonania wszystkich
obowiązków wynikających z umowy oraz przechowywane będą w celach archiwalnych przez okres
przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

8)

odbiorcami danych osobowych będą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej lub organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań przez NCBR.
Dane te mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne
lub organizacyjne;

9)

przysługują Pani/Panu prawa w stosunku do NCBR do: żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. W sprawie realizacji praw można
kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 3
powyżej;

10)

posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

12)

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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