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 Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 

Umowa – Projekt  Nr ZP.273.1….2020 
 
Zawarta w dniu .........06.2020  roku w Grodzisku Mazowieckim w wyniku udzielenia zamówienia publicznego po 
przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.)  pomiędzy Powiatem Grodziskim w 
imieniu którego działa Zarząd Powiatu Grodziskiego z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 30 
reprezentowany przez: 
 
1. Starostę    -  Marka Wieżbickiego 
2. Wicestarostę    -  Krzysztofa Filipiaka 
 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym" 
 
a  
  

..........................................................................................., wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr ........................... prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ...................... Wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego, posługującą się numerem .............................................. oraz nr NIP ................................... 
w imieniu i na rzecz, której działają: 
 

1. ...................................................  - ................................................... 
 

2.    ...................................................  - .................................................... . 
 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą " zgodnie z wybraną ofertą zostaje zawarta umowa o następującej 
treści: 
 
 

§ 1 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych na III i II piętrze budynku Da-

leka 11A w grodzisku Mazowieckim oraz systemu klimatyzacji w korytarzu Wydziału Komunikacji na parterze 
budynku w ilościach: 
 

a) 39 kpl urządzeń ściennych typu split o mocy chłodniczej min 3,5kW, SEER min. 6,1 
;  SCOP min. 4, posiadających klasę energetyczną min. A++, czynnik chłodniczy R32. – po-
mieszczenia biurowe ( 20 kpl.  II piętro i 19 kpl. III piętro) 

b) 2 kpl urządzeń ściennych typu split przystosowanych do pracy ciągłej o mocy chłodni-
czej min. 5,2kW, SEER min. 7,2 ;  SCOP  min. 4,3, posiadających klasę energetyczną min. 
A++, czynnik chłodniczy R32. – pomieszczenia serwerowni 
( dwa pokoje II piętro). 

c) 1 kpl urządzeń ściennych typu split o mocy chłodniczej min 5,3kW, SEER min. 7,2 ; 
SCOP  min. 4,3, posiadających klasę energetyczną min. A++, czynnik chłodniczy R32. – 
pom. Starosty ( II piętro) 

d) 2 kpl urządzeń podsufitowych typu split o mocy chłodniczej min 5,3kW, SEER min. 6,1 ; 
SCOP min. 4,0, posiadających klasę energetyczną min. A++, czynnik chłodniczy R32. – 
sala konferencyjna ( III piętro), 

e) 3 kpl. Klimatyzatorów kasetowych split o mocy chłodniczej min. 5,3kW/grzewczej 5,4 
kW w korytarzu ( sufit podwieszany) Wydziału Komunikacji parter budynku. 
 

2. Okres gwarancji na dostarczone i zamontowane klimatyzatory wynosi …… lata od daty montażu 
wszystkich klimatyzatorów. 

3. Czas usunięcia awarii wynosi:  …………. dni od dnia zgłoszenia mailowo lub telefonicznie. 
4. W cenie jest ujęty dwukrotny roczny przegląd i czyszczenie klimatyzatorów. 
   
 

§ 2 
 

 
Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 31.08.2020 roku. 
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§ 3 

 
1.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za faktycznie dostarczone, zamontowane i odebane 

urządzenia klimatyzacyjne  wynagrodzenie według cen jednostkowych (łącznie z podatkiem VAT) 
wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy ( Formularz ofertowy zał. Nr 1 do umowy).  

2.   Łączne wynagrodzenie ustala się na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę .................. zł (netto) 
      słownie: ........................................................................................................ złotych  łącznie  z podatkiem od  
      towarów i usług VAT ...................................................................................................................... zł (brutto)  
      słownie: ............................................................................................................................................... złotych. 
       

§ 4 
 
1. Strony postanawiają, że zapłata nastąpi po zakończeniu i odbiorze całości prac potwierdzonych protokołem 

odbioru,  
2. Do faktury dołączone będą karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń.  
3. Zapłata będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy w banku ................................................................ 

Nr ............................................. w terminie ….. dni od daty otrzymania faktury . 
4. Dopuszcza się zmianę ceny za dostarczony towar w przypadku zmian urzędowych stawek podatku Vat. 
 

 
§ 5 

 
 
Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą kary umowne: 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.2 w przypadku gdy Zamawiający 
odstąpi od  umowy z powodu okoliczności,  za które odpowiada Wykonawca; 

b) w wysokości 1% brutto wartości jednego klimatyzatora określonej w ofercie w przypadku zwłoki z 
dostarczeniem lub zamontowaniem tego klimatyzatora w terminie określonym w umowie za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki. 

  2    W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego będzie przewyższała wysokość zastrzeżonej kary  
umownej, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3 Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Zamawiający jest uprawniony do 
potrącenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy. 

        4  Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu w 
przypadkach: 

a) stwierdzenia – dwukrotnie – opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego łącznie 7 
dni, 

b) stwierdzenia co najmniej dwóch przypadków zaistnienia wad jakościowych klimatyzatorów. 
 
 

§ 6 
 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie, pod rygorem nieważności. 
2. Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia na podmioty trzecie jakichkolwiek wierzytelności lub opraw 

wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 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, lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie  30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 8 
 
Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy poddawane będą rozpoznaniu przez Sąd powszechny 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 9 
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych  i Kodeksu Cywilnego. 
                                        
 

§ 10 
 
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania niniejszej Umowy 

jest Powiat Grodziski. 

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczące go dane 
identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu 
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu 
w trybie przedmiotowej ustawy. 

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy 

 
 

§ 11 
 
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących  egzemplarzach z przeznaczeniem po dwa egzemplarze 
dla każdej ze stron. 
 
 
Załączniki: 
- Oferta Wykonawcy- zał. nr 1, 
- wypis z rejestru lub CEIDG, 
 

WYKONAWCA:                              ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
        1.  ................................      1.  .................................  
 
 
        2. .................................      2. ....................................     
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Załącznik nr 6 do Umowy nr ZP.273.1….2020 
 
Powiat Grodziski informuje, że: 

a) Dane osobowe Wykonawcy, osób go reprezentujących, pełnomocników i innych osób wskazanych w 
umowie i jej załącznikach są przetwarzane przez Powiat Grodziski. 

b) W Powiecie Grodziskim został powołany inspektor ochrony danych: jest  Pan Łukasz Ryk pokój nr 18 
budynek  Kościuszki 32 Grodzisk Mazowiecki: adres e-mail: iod@powiat-grodziski.pl, telefon: ( 22) 
724-05-01 wew. 200, 

c) Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt b), f) 
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 2016 Nr 119, str. 1). 

d) Odbiorcami danych osobowych mogą być: uprawnione organy administracji publicznej, osoby uprawnione 
do dostępu do informacji publicznej. 

e) Powiat Grodziski nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

f) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez minimum 5 lat po 
zakończeniu obowiązywania umowy w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów 
dotyczących dokumentowania zdarzeń gospodarczych, z uwzględnieniem upływu terminu przedawnienia 
zobowiązań podatkowych. 

g) Wykonawca, osoby go reprezentujące, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w umowie i jej załącznikach 
mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych.  

h) Wykonawca, osoby go reprezentujące, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w umowie i jej załącznikach 
mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2; 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00; fax 22 531 03 01; email: kancelaria@uodo.gov.pl 

i) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie  danych będzie skutkowało 
niemożnością realizacji umowy. 

j) Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 
 
 
 
 


