MODR-AG-213/2/2020

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego
UMOWA

zawarta w Warszawie w dniu ......................... 2020 r. pomiędzy:
Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa,
posiadającym nr NIP: 521-33-19-840, REGON: 006742820, reprezentowanym przez: ………………………… –
Dyrektora/Z-cę Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
............................................................. z siedzibą przy ul. ............................................. w ........................., wpisaną do
............................................................... prowadzonej przez ...................................... pod numerem ............................, w imieniu
której działa(-ją):
1) .......................................................... – ..................................,
2) .......................................................... – ..................................,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa artykułów papierniczych Zamawiającemu przez Wykonawcę.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem ilości dostaw w ramach I i II dostawy do
poszczególnych Oddziałów MODR Warszawa, określają załączniki do niniejszej umowy.
§2
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………...,
kwotę łączną …………. zł (słownie: ………………………………………………….) brutto.
2. Kwota określona w ust.1 będzie płatna przelewem, po wykonaniu z każdej z dostaw, na konto Wykonawcy w terminie
14 dni od daty odbiorów i otrzymania prawidłowo wystawionych faktur.
3. Podstawą wystawienia faktur jest podpisanie, bez zastrzeżeń, przez Zamawiającego, protokołów odbioru przedmiotu
umowy.
4. Za dzień płatności Strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
5. Strony ustalają, że w imieniu Zamawiającego upoważnionymi osobami do odbioru przedmiotu umowy dla Centrali
MODR w Warszawie jest Pan Dawid Szałkowski, dla MODR O/Bielice -Pani Ewa Gola, dla MODR O/OstrołękaPani Jolanta Wiszowata, dla MODR O/Płock -Pan Jerzy Nurzyński, dla MODR O/Siedlce -Pan Witold Kąkol, dla
MODR O/Radom - Pani Alicja Głowacka, dla MODR O/Poświętne w Płońsku - Pani Krystyna Wiśniewska.
§3
1. Termin wykonania umowy został określony na:
a) I dostawa - …….. dni od daty podpisania umowy,
b) II dostawa – do 31.11.2020 r.
2. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić telefonicznie Zamawiającego z 1 dniowym wyprzedzeniem o realizacji
dostawy.
3. Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonych artykułów biurowych w siedzibie
Zmawiającego (w miejscu dostawy).
§4
1. Wykonawca oświadcza, że artykuły, o których mowa w § 1 są wolne od jakichkolwiek usterek i nie są obciążone
prawami na rzecz osób trzecich.
2. Miejscem dostarczenia przedmiotu umowy są: siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Czereśniowej 98,
Bielice, 96-500 Sochaczew, Ostrołęka ul. Targowa 4, Płock ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała, Siedlce ul.
Kazimierzowska 21, Radom ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom, Poświętne w Płońsku ul. H. Sienkiewicza 11,
09-100 Płońsk. Do dnia podpisania protokółu odbioru ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obciąża Wykonawcę.
3. Koszty opakowań, transportu i rozładunku przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.
§5

1. Strony ustalają, że w terminie 7 dni od daty podpisania protokółu odbioru, Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy
braki ilościowe, wady jakościowe lub niezgodność przedmiotu umowy, albo jego części.
2. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub niezgodności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się
dostarczyć brakujące lub wolne od wad w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go przez Zamawiającego o
powyższych wadach.
1.
2.

3.
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§6
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% kwoty
brutto określonej w § 2 ust.1,
b) opóźnienie w dostawie artykułów biurowych lub usunięciu wad przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% kwoty
brutto określonej w § 2 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego
na dostarczenie artykułów papierniczych lub na usunięcie wad.
Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia naliczonych kar umownych do pełnej wysokości z
przysługującemu mu wynagrodzenia.
Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania także w innych przypadkach nie wykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu umowy na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.
Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
Kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności do ich naliczenia.

§7
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 miesiąca
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§8
Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych, których ujawnienie przez Zamawiającego może być konieczne dla
prawidłowego wykonania czynności związanych z niniejszą umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w
szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, oraz zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami i warunkami
ustalonymi przez Strony umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje w szczególności wszelkie informacje, dane,
materiały uzyskane w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy.
§9
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
1. Strony zobowiązują się do polubownego i w dobrej wierze rozwiązywania wszelkich sporów mogących powstać na
tle wykonywania niniejszej umowy.
2. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie
sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. /opcjonalnie – w zależności od statusu Wykonawcy/ Wykonawca składa poniższe oświadczenia:
a) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z wymaganiami 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1), dalej „RODO”, przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, ul.
Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, w celu realizacji niniejszej umowy.
b) Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że Administratorem danych jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa. Kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych MODR Warszawa odbywać się będzie za pośrednictwem adres e-mail:
iodo@modr.mazowsze.pl.
c) Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że odbiorcami moich danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

d) Przyjmuję do wiadomości, że obowiązek podania moich danych osobowych jest wymogiem związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oraz że przysługuje mi na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych
osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych
narusza przepisy RODO.
e) Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy oraz że w odniesieniu do moich danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
f) Oświadczam, że poinformowano mnie, że nie przysługuje mi w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
§ 12
Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu poprzedzającym zawarcie
niniejszej umowy.
§ 13
Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.
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