Nr referencyjny sprawy: BZ/ZP.10/12/10/21
Załącznik nr 2 do SWZ

Umowa (projekt)
zawarta w dniu ................................, we Włocławku pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul.
Komunalnej 4, 87-800 Włocławek, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000095781, nr NIP 888-020-59-21, REGON 910041776, nr rejestrowy 000001386,
wysokość kapitału zakładowego 18.190.900,00 zł, reprezentowaną przez:
Sylwię Wojciechowską - Prezesa Zarządu
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………….……………………………………………………………......……
…………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
1. ..................................................
2. ..................................................
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została
zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i sfinansować w formie leasingu
operacyjnego fabrycznie nowy pojazd specjalistyczny typu śmieciarka bezpylna z zabudową
dwukomorową w ilości 1 szt., marki ………. model …………...., zwany w dalszej treści umowy
„pojazdem”. Szczegółowe parametry techniczne i wyposażenie pojazdu precyzuje specyfikacja techniczna
stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca gwarantuje, że pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy spełnia wszystkie wymagania
stawiane przez Zamawiającego, jest kompletny, sprawny, wolny od wad fizycznych i prawnych, wykonany
zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez producenta.
3. W dniu odbioru pojazdu, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca przekaże
nieodpłatnie Zamawiającemu n/w dokumenty:
a) dowód rejestracyjny pojazdu,
b) książkę serwisową i instrukcję bezpiecznej obsługi podwozia i zabudowy w języku polskim,
c) katalog części zamiennych (preferowany język polski),
d) deklarację zgodności (CE) w języku polskim
e) kartę gwarancyjną dla podwozia i zabudowy,
f) harmonogram przeglądów podwozia i zabudowy,
g) upoważnienie do korzystania z pojazdu na cały okres leasingu.
4. Wykonawca po wykupie końcowym przekaże Zamawiającemu homologację na pojazd wydaną przez
uprawnione do tego instytucje oraz kartę pojazdu oraz inne dokumenty niezbędne do użytkowania pojazdu
będącego przedmiotem umowy.
§2
1. Termin dostarczenia pojazdu wraz z kompletem dokumentów wynosi do ….. od daty podpisania
niniejszej umowy.
2. Przekazanie pojazdu, nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, zwanym dalej „bazą techniczną Saniko”.
www.saniko.com.pl
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3. O terminie dostawy pojazdu wraz z kompletem dokumentów Wykonawca powiadomi Zamawiającego
telefonicznie lub e-mailem, na numer telefonu lub adres e-mail podane w §11 niniejszej umowy, na
minimum 3 dni przed dostawą.
4. Na okoliczność przekazania pojazdu będącego przedmiotem niniejszej umowy, zostanie sporządzony
protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez przedstawicieli obu stron umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia pojazdu oraz naliczenia kar umownych zgodnie
z § 7 ust. 2 lit. a) niniejszej umowy, w okolicznościach, gdy dostarczony pojazd nie spełnia parametrów
technicznych określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru, w ramach którego nastąpi uruchomienie pojazdu oraz przeprowadzenie
testów, zostaną stwierdzone wady/awarie/usterki, to Zamawiającemu przysługiwać będą następujące
uprawnienia:
a) jeżeli wady/awarie/usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu
ich usunięcia,
b) jeżeli wady/awarie/usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może żądać dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, po raz drugi na koszt
Wykonawcy,
c) w protokole zdawczo-odbiorczym zostaną uwzględnione wszystkie wady/awarie/usterki stwierdzone
podczas odbioru przedmiotu umowy i zostanie wyznaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie
tych wad/awarii/usterek,
d) Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych
wad/awarii/usterek i żądania wyznaczenia przez Zamawiającego terminu odbioru przedmiotu umowy.
Odbiór nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
§3
1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz formularzem cenowym
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie za realizację przedmiotu
umowy, na kwotę:
Cena netto: ......................................... zł
VAT .......... % ............................ zł
Cena brutto: ................................................ zł (słownie: ..............................................................................
........................................................................................................................................................................)
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy w szczególności: koszt leasingu, koszt rejestracji pojazdu, koszt zakupu fabrycznie
nowego pojazdu, koszt dostarczenia do bazy technicznej Saniko, koszt szkolenia pracowników
Zamawiającego, koszt gwarancji, koszty przeglądów pojazdu w okresie gwarancji przez autoryzowany
serwis w tym koszty wymiany/uzupełnienia materiałów, płynów, smarów, koszty dojazdu serwisu do bazy
technicznej Saniko, koszt pojazdu zastępczego, koszty legalizacji tachografu, koszt zagwarantowania stałej
stopy procentowej i pozostałe koszty jeżeli występują w związku z realizacją przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 1 niniejszej umowy.
3. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie sfinansowany w formie leasingu operacyjnego
na następujących warunkach:
a) opłata wstępna: 30%,
b) okres leasingu: 36 miesięcy,
c) wykup końcowy: 1%,
d) waluta leasingu: PLN,
e) prawo wykupu przedmiotu leasingu,
f) spłata rat leasingowych – stałe oprocentowanie (raty niezmienne w całym okresie trwania umowy) tj.
36 równych rat leasingowych miesięcznych płatnych począwszy od miesiąca następującego po dacie
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podpisania protokołu odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Dostawcy
pojazdu, na podstawie faktury VAT, na ustalony przez Finansującego rachunek bankowy,
g) nie obowiązuje limit kilometrów,
h) raty leasingowe będą zawierać koszt fabrycznie nowego pojazdu, koszty rejestracji pojazdu, koszty
gwarancji pojazdu, koszty serwisu/przeglądów pojazdu w okresie gwarancji, koszty dostawy pojazdu
Zamawiającemu, koszty legalizacji tachografu, koszty szkolenia z obsługi pojazdu, koszty
zagwarantowania stałej stopy procentowej, opłaty administracyjne oraz inne koszty i opłaty jeżeli
występują,
i) koszty ubezpieczenia OC, AC i NW pojazdu przez cały okres leasingowy tj. 3 lata, ponosi Zamawiający,
w związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Ubezpieczyciela,
j) Zamawiający będzie ponosił koszty podatku od środków transportu na zasadach refakturowania,
k) nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów,
l) koszty związane z bieżącym użytkowaniem samochodu, opłaty za autostrady, mandaty, parkingi oraz
inne obciążenia o charakterze publiczno-prawnych są po stronie Zamawiającego.
4. Warunki płatności: miesięczna rata leasingowa będzie płatna ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy
od miesiąca następującego po dacie podpisania protokołu odbioru, z zastrzeżeniem, że podstawą dokonania
płatności będzie faktura VAT otrzymana od Wykonawcy.
5. Harmonogram spłaty rat leasingowych oraz ogólne warunki leasingu stanowią załącznik nr 4 i 5 do
niniejszej umowy.
6. Zamawiający przewiduje możliwość podpisania umowy na sfinansowanie pojazdu w drodze leasingu
operacyjnego z Leasingodawcą, na warunkach określonych w niniejszej umowie.
7. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.1
§4
Wykonawca w dniu przekazania pojazdu wraz z kompletem dokumentów Zamawiającemu zobowiązuje się
do bezpłatnego przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego, w zakresie użytkowania, obsługi,
konserwacji i eksploatacji dostarczonego pojazdu.
§5
1. Wykonawca zapewnia udzielenie gwarancji na dostarczony pojazd na okres 24 miesięcy bez limitu
kilometrów, liczony od daty przekazania pojazdu Zamawiającemu protokołem, o którym mowa w § 2 ust.
4 niniejszej umowy.
2. W czasie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszystkie usterki
wynikające z wad konstrukcyjnych, uszkodzenia materiałów lub wadliwego wykonania pojazdu wraz z
kosztami dojazdu serwisu do bazy technicznej Saniko – ul. Komunalna 4 we Włocławku.
3. Nieprzekraczalny czas przybycia autoryzowanego serwisu wynosi do 48 godzin w dni robocze od
momentu otrzymania pisemnego zgłoszenia wady/awarii/usterki (za czas reakcji należy przyjąć przyjazd
serwisu do pojazdu). Zgłoszenia będą przesyłane e-mailem lub telefonicznie, które wymaga niezwłocznego
potwierdzenia e-mailem na adres podany w § 11 niniejszej umowy.
4. Wszelkie wady pojazdu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie 5 dni roboczych od
momentu zgłoszenia awarii na koszt Wykonawcy.
5. Strony mogą uzgodnić dłuższy termin niż określony ust. 4 niniejszego paragrafu, w zależności od
złożoności stwierdzonej wady pojazdu. W takiej sytuacji, Wykonawca winien złożyć stosowny wniosek do
Zamawiającego, z jednodniowym wyprzedzeniem, który wymaga akceptacji Zamawiającego.
6. W przypadku gdy termin naprawy gwarancyjnej pojazdu będzie dłuższy niż 14 dni roboczych, liczonych
od momentu pisemnego zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego wady/awarii/usterki
przedstawicielowi Wykonawcy, na adres e-mail, podany w § 11 niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych liczonych od upływu
1

Niepotrzebne skreślić.
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powyższego terminu, dostarczyć nieodpłatnie, sprawny technicznie pojazd zastępczy na czas naprawy
pojazdu Zamawiającego. Przedmiotowy pojazd zastępczy Wykonawca dostarczy do bazy technicznej
Saniko.
Za wady przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność również z tytułu rękojmi, której bieg
rozpoczyna się od daty podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy i trwa 2 lata.
Nie wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu lub terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, lub nie dostarczenie pojazdu
zastępczego, uprawnia Zamawiającego do:
a) przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej w wybranym przez siebie serwisie na koszt Wykonawcy i/lub
wydzierżawienia pojazdu zastępczego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu
kosztów napraw i/lub kosztów dzierżawy pojazdu zastępczego, poniesionych przez Zamawiającego,
w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia takiego żądania,
b) żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 2 lit. c) i/lub w § 7 ust. 2 lit. d) niniejszej
umowy.
§6
W okresie gwarancji pojazdu Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy gwarancyjne na pojazd
(podwozie i zabudowę).
Przeglądy gwarancyjne pojazdu będą dokonywane w terminie do 3 dni roboczych liczonych od momentu
otrzymania zgłoszenia.
Zgłoszenia na wykonanie przeglądów będą dokonywane na piśmie i przesłane przedstawicielowi
Wykonawcy w formie e-mail, na adres podanym w § 11 niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonaniem przeglądów, w szczególności: koszty
dojazdu serwisu do bazy technicznej Saniko, koszty robocizny, koszty wymiany/uzupełnienia materiałów,
płynów, smarów i inne koszty jeżeli występują.
Przeglądy gwarancyjne będą odbywały się:
a) na terenie bazy technicznej Saniko, w przypadku serwisu zlokalizowanego w odległości powyżej 50 km
od bazy technicznej Saniko, i/lub
b) w serwisie wskazanym przez Wykonawcę oddalonym do 50 km od bazy technicznej Saniko.
Zamawiający sam dostarczy pojazd do serwisu Wykonawcy.
Adresy serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, oddalonych do 50 km od bazy technicznej Saniko:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
§7
Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy są kary umowne.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych, w wysokości:
a) 20% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku
stwierdzenia, iż dostarczony pojazd nie spełnia wymogów określonych w niniejszej umowie lub nie jest
zgodny ze złożoną ofertą, Zamawiający ma prawo do odmówienia przyjęcia pojazdu oraz do odstąpienia
od umowy;
b) 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień
zwłoki w dostarczeniu pojazdu, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. Jeżeli
zwłoka w dostawie pojazdu przekroczy 10 dni roboczych, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od
umowy i naliczenia kary umownej w wysokości, o której mowa w ust. 2 lit a) niniejszego paragrafu;
c) 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień
zwłoki w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie
gwarancji i rękojmi, liczony odpowiednio od terminu usunięcia wad wyznaczonego przez
Zamawiającego przy odbiorze albo od upływu terminów określonych w § 5 ust. 4 lub § 5 ust. 5 niniejszej
umowy;
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d) za zwłokę w dostarczeniu pojazdu zastępczego, w terminie określonym w § 5 ust. 6 niniejszej umowy,
Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 500 zł, liczone za każdy
dzień zwłoki w dostarczeniu pojazdu;
e) 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każde
24 godziny zwłoki w przybyciu serwisu, liczone od upływu terminu określonego w § 5 ust. 3 niniejszej
umowy;
f) 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każde 24
godziny zwłoki w wykonaniu przeglądu pojazdu, liczony od terminu określonego w § 6 ust. 2 niniejszej
umowy;
g) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości brutto
przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w wysokości 5% wartości brutto
przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z tytułu odstąpienia od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 456 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej
szkody.
W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia kar umownych, z wynagrodzenia przysługującemu
Wykonawcy lub dokonać obciążenia Wykonawcy notą obciążeniową, na co Wykonawca wyraża zgodę.
W przypadku naliczenia Zamawiającemu kar umownych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
Wykonawca ma prawo dokonać obciążenia Zamawiającego notą obciążeniową.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1 umowy.
§8
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy
podwykonawców. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do prac
realizowanych przez podwykonawców.
Zlecenie wykonania części prac podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie,
zaniechanie, uchybienie i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby
to były działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.
§9
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
pod rygorem nieważności.
Zamawiający nie przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, z
zastrzeżeniem art. 455 ustawy Pzp.
Zmiana umowy może nastąpić na skutek zdarzenia o charakterze siły wyższej niezależnie od stron umowy,
które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zamówienia. Strony zobowiązują się do ustalenia
odpowiednio zmienionego terminu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego
skutków nie da się przewidzieć, w szczególności siłą wyższą będzie stan epidemii, działanie sił przyrody,
jak huragan, powódź, zamieć.
§ 10
Zamawiający oświadcza, iż posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem
oraz BHP zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz PN-EN ISO 45001.
W związku z wdrożonym zintegrowanym systemem zarządzania oraz zidentyfikowanymi zagrożeniami,
Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zapoznania się z udostępnionymi instrukcjami i procedurami.
b) przestrzegania i stosowania się do poleceń personelu przedsiębiorstwa.
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c) bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa.
oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszą dokumentacją.
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§ 11
Osoby do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy:
- ze strony Zamawiającego: …………………………… tel. …………………… e-mail ……………………
…………………………… tel. …………………… e-mail ……………………
- ze strony Wykonawcy:
…………………………… tel. …………………… e-mail ……………………
…………………………… tel. …………………… e-mail ……………………
§12
1. Strony niniejszym nawzajem informują się, że są dla siebie Administratorami danych osobowych osób
fizycznych działających w ich imieniu i pracowników oddelegowanych do realizacji niniejszej Umowy,
których dane zostaną im udostępnione w toku realizacji Umowy.
2. Dane Administratorów danych osobowych, o których mowa powyżej są następujące:
a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800
Włocławek, tel. 54/412 18 00, e-mail: saniko@saniko.com.pl;
b) ______________________, tel. ________, e-mail: ____________@______
3. Podstawę przetwarzania danych osobowych, w szczególności obejmujących: imię, nazwisko, numer
telefonu oraz adres e-mail stanowią:
a) art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w zakresie koniecznym do wykonania niniejszej Umowy;
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na
danym
Administratorze,
w
szczególności
w
postaci
opracowywania
i przechowywania dokumentacji księgowej, wystawiania paragonów i faktur;
c) art. 6 ust.1 lit. f) RODO - w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych,
w szczególności w celu oceny prawidłowości wykonania zawartej Umowy, oceny zasadności
kierowanych roszczeń.
4. Dany Administrator danych korzysta z danych osobowych do realizacji powyżej wskazanych celów przez
czas niezbędny do ich realizacji i przez okres wynikający z przepisów prawa na podstawie, których realizuje
obowiązek prawny w przedmiocie prowadzenia, przechowywania dokumentacji księgowej, wystawiania
faktur, paragonów. W celu zapewnienia ochrony interesów prawnych danego Administratora dane osobowe
przetwarzane będą do końca upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla których są
przetwarzane.
6. Przetwarzane dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym,
za
wyjątkiem
podmiotów
uprawnionych
do
tego
na
mocy
przepisów
prawa,
w szczególności pracowników i współpracowników danego Administratora, upoważnionym do
przetwarzania danych osobowych na polecenie danego Administratora, w tym takich, z którymi
Administrator zawrze stosowne Umowy, np. w związku z korzystaniem z usług zewnętrznych,
przykładowo w zakresie księgowości, którzy przetwarzają dane.
7. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadnego rodzaju decyzje w sposób zautomatyzowany i
nie będą one podlegały profilowaniu.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych poniżej wskazuje się jakie przysługują uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych,
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania,
d) prawo żądania usunięcia,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
g) prawo wniesienia Skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznana, że w
trakcie przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO.
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9. Dane osobowe przetwarzane będą w sposób zapewniający im stosowne i odpowiednie zabezpieczenie, w
szczególności ochronę przed niedozwolonym czy niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych
osobowych lub przypadkową utratą, zniszczeniem, zagubieniem, uszkodzeniem, przy zastosowaniu
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
10. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane
nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Zamawiający zobowiązany jest do wykonania w imieniu Dostawcy obowiązku informacyjnego, o którym
mowa w art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE, wobec pracowników
Zamawiającego, których dane zostały udostępnione Wykonawcy w celu zapewnienia prawidłowej
realizacji Umowy. Dostawca zapewnia Zamawiającemu niezbędne wsparcie, polegające w szczególności
na przedstawieniu Zamawiającemu informacji niezbędnych do wykonania obowiązku informacyjnego
wynikającego z przepisów przywołanych na wstępie pierwszego zdania.
12. Dostawca zobowiązany jest do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o
którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy
95/46/WE, wobec pracowników Dostawcy, których dane zostały udostępnione Zamawiającemu w celu
zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy. Zamawiający zapewnia Dostawcy niezbędne wsparcie,
polegające w szczególności na przedstawieniu Dostawcy informacji niezbędnych do wykonania obowiązku
informacyjnego wynikającego z przepisów przywołanych na wstępie pierwszego zdania.
§ 13
Spory mogące powstać na tle wykonania umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo
sądowi powszechnemu zgodnie z miejscem podpisania umowy.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………………

………………………………………………………

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Integralną część umowy stanowią załączniki:
L.p.
1
2
3
4
5

Oznaczenie załącznika
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
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Nazwa załącznika
Specyfikacja techniczna pojazdu
Oferta Wykonawcy
Formularz cenowy
Harmonogram spłaty rat leasingowych
Ogólne warunki leasingu
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Załącznik nr 6

7

Załącznik nr 7
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Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją, zgodnie z § 10 niniejszej
umowy
Umowa leasingu operacyjnego (jeżeli zostanie podpisana)
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