UMOWA NR ...................................
Zawarta w dniu ............................ r. w Nowym Targu pomiędzy:
Gminą Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-001-40-12 Regon 000523956
reprezentowaną przez:
mgr Grzegorza Watychę - Burmistrza Miasta Nowy Targ,
w imieniu której działa pełnomocnik: Robert Chowaniec – Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Nowym Targu, mającym swoją siedzibę w Nowym Targu, ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1A
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM
oraz

W wyniku przeprowadzonego postępowania „zapytanie ofertowe” strony zawierają umowę
następującej treści :
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych i akcesoriów
do autobusów miejskich następujących marek określonych w załącznikach:.............................
......................................................................................................................................................
oraz do samochodów osobowych ..........................................................................................
2. Umowa realizowana będzie dostawami bieżącymi
po pisemnym
lub telefonicznym
określeniu przez Zamawiającego asortymentu i ilości części.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione części w ciągu 48 godzin od zgłoszenia
zapotrzebowania przez zamawiającego (telefonicznie lub e-mail). Czas dostawy liczony jest
od godziny 700 dnia następnego po dniu w którym zamawiający dokonał zgłoszenia
zapotrzebowania. W sytuacji kiedy dniem następnym po dniu złożenia zamówienia jest dzień
wolny czas dostawy jest liczony od godziny 700 najbliższego dnia roboczego.
4. Po upływie czasu określonego w § 1 pkt. 3, zamawiający ma prawo dokonać zakupu
przedmiotu zamówienia od innego dostawcy, jednocześnie informując pisemnie o tym fakcie
Wykonawcę.
W związku z powyższym Wykonawca obciążony zostanie powstałą różnicą cen zakupionego
przedmiotu zamówienia (cena zakupu pomniejszona o cenę z oferty) u innego Dostawcy
5. Przedmiot zamówienia został określony szacunkowo, tak więc ilości asortymentu
w poszczególnych pozycjach mogą ulec zmianie (również zmniejszeniu).
§2
1. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego; 34-400 Nowy Targ ul. Konfederacji
Tatrzańskiej 1a.
2. Odbiór dostaw bieżących będzie następować w dniach powszednich od poniedziałku do
piątku w godz. od 7.00 do 15.00
§3
Wykonawca oświadcza, że dostarczane części i akcesoria spełniają wymagania Polskich Norm lub
odpowiadających im równorzędnym Normom Międzynarodowym, a także posiadają deklarację
zgodności i oznaczenie znakiem CE.
§4
1. Wartość umowy wynosi: .................................... zł (słownie: ...................................... netto)
brutto: .......................... (słownie: ...............................................................................................
złotych) i uwzględnia teoretyczne potrzeby Zamawiającego. Dostawca nie może żądać pełnej

realizacji ilości wymienionych w załączniku/ach. Zamawiający może zwiększyć ilości nabytych
części w dowolnie wybranych przez siebie pozycjach.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczone części zgodnie z cenami
jednostkowymi wykazanymi w ofercie, stanowiącej załącznik/i nr .....................................,
do umowy. Ceny jednostkowe określone w załącznikach w okresie obowiązywania umowy
są cenami stałymi dla wskazanych ilości poszczególnych części i zawierają koszty transportu
do siedziby Zamawiającego.
3. Za części i akcesoria, nieobjęte załącznikami, o których mowa w pkt 1, Zamawiający
zobowiązuje się zapłacić cenę obowiązującą w dniu złożenia zamówienia u Wykonawcy.
Cena o której mowa wyżej wyczerpuje całkowicie wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy
co znaczy, że nie może on naliczać żadnych dodatkowych kosztów.
4. Zapłata za dostarczone części następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w
terminie 30 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą VAT do siedziby Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu dwunastomiesięcznej gwarancji jakości na dostarczone
części.
2. W razie stwierdzenia wad lub braków, Zamawiający złoży Wykonawcy reklamację. Wykonawca
jest zobowiązany odpowiedzieć na nią w ciągu 2 dni. Brak odpowiedzi w umówionym terminie
oznacza uznanie reklamacji.
3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od daty uznania reklamacji dostarczyć towar
wolny od wad.
§6
.
1. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą dopuszczają możliwość zmiany asortymentu i ilości
części wskazanych w załącznikach nr (1.............................) w trakcie trwania umowy.
§7
1. Wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w § 4 umowy, jest wyliczane w następujący sposób:
Cena netto w zł + należny podatek VAT obowiązujący w dniu zamówienia w zł = wartość brutto zł.
2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania
nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu
należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§8
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,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 9.
Poza przypadkami, o których mowa w § 8, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy
w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy,
b) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się
z obowiązku zapłaty faktur w terminie 4 tygodni po upływie terminu płatności.
§ 10

Umowa zawarta jest na czas określony od podpisania tj. dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
§ 11
Wykonawca oświadcza, że nie wyczerpanie przez Zamawiającego przedmiotu umowy, w zbiegu z
przesłanką upływu terminu ważności umowy określonego w § 10, nie będzie stanowiło podstawy
wysuwania wobec Zamawiającego roszczeń z tytułu utraconych korzyści.
§ 12
1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Dostawca, w wysokości 10% wartości umowy.
2) za opóźnienie w wykonaniu umowy, w wysokości 1% wartości umowy, za każdy dzień
opóźnienia w stosunku do terminów ustalonych w § 3 ust. 1.
3) za sam fakt dostarczenia przedmiotu umowy z wadami, w wysokości 1% wartości umowy
2. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego kary
umowne.
3. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wystawionych faktur.
§ 13
Ceny części zamiennych, akcesoriów dostarczonych Zamawiającemu w ramach zamówień
Uzupełniających będą takie same jak dla zamówienia podstawowego.
§ 14
1. Zamawiający oraz Wykonawca oświadczają, iż są administratorami danych osobowych
w rozumieniu 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. Urz. UE
L 119/1 z 4 maja 2016 r.; zwane dalej: „Rozporządzeniem” lub „RODO”). w odniesieniu do danych
osobowych osób fizycznych reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę, a także osób
fizycznych wskazanych przez te podmioty jako osoby do kontaktu, koordynatorzy, osoby
odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy.
2. Zamawiający informuje, że kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w MZK jest pod adresem.
3. Wykonawca informuje, że kontakt z Inspektorem Danych Osobowych* w ………………………….
jest pod adresem: …………………………………………
4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego oraz
Wykonawcę na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do
wykonania zadań związanych z realizacją Umowy w kategorii dane zwykłe - imię, nazwisko,
zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres e-mail.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało
z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy i nie będą przekazywane do państwa
trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym niniejsza Umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie
dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.
7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych
dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, o których mowa w ust. 1,
było wymagane do zawarcia niniejszej Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania może skutkować rozwiązaniem Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w
zależności od tego która z osób, której dane osobowe zostały ujawnione w treści Umowy wniosła
takie żądanie. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim
skutkuje obowiązkiem Zamawiającego lub Wykonawcy do niezwłocznego wskazania innej osoby
w jej miejsce.

9. W oparciu o podane dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający oraz
Wykonawca oświadczają, że nie będą podejmowały zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
10. Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązują się, każda ze stron we własnym
zakresie, poinformować osoby fizyczne, których dane osobowe ujawniły, a które nie podpisały
niniejszej Umowy, o treści niniejszych postanowień Umowy.
§ 15.
1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą
polubownie.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia stron spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 16.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
przepisy ustawy o zamówieniach publicznych a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu
postępowania cywilnego.
§ 17.
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
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