
t,l\,lo\\lĄ Do§TAWY

Zarlarla dnia ......,...., r! Oslnlrvi Mazowicckiej pomiędz1,,:

Zakładcm (irlsporlrrrki Komunalnej rr (Jstro§i xlirzoir'icckicj Spriłka z o.o,.

u], l], PrLlsa 6ó. Nr I{l(iO\ 5507]3679. NIP 159 l4-75-T0
lvpjsanej c1o Krajorr,,cgcl Iłcjcstfłl sądo\\,ego pod Nr 0()()0153]55 pro*,aclzonclLl plzcz Sllli
Rejono$},dla m st, WalsZaL\\,},u.\łiarsza$.ic. XIV rvyrlział Cklspoclarcz} Krajorvego RejestI,Lr
Sadolvcgcl o kapit;:rJe zukladorllrn i3.070,00(].|]0 zbtych
repreZcnlo\!l]nvm ]]fZeZ:

I'arł,el Mieczkowski Prczes Zarz4du

zwan}n dalej Zamawiającym,

a

zlran].In dllej \\},konauc4.
\\,$\niku dokollrlria przc7ll]nla\\,i.tiąaego \łlttlru olinl \\J\kona\\c\ \ł,lrlkcic
postepo§anił o zal]ló\\ienic pLrblicznc lu: ,, Do§tr$,ę drutu miękkicgtl szpulo\raneg().

o śrcdnicy 3,20nm, pźikie§, oli§ i(,nć"

NIP _,,.,,,,,,.,...,..,, Rl]CoN
reprczcDto\\,anyn pŁez:

\iniejszą untorvę zarva o bcz sloso!\,anił pr.zepisów lJstawy Z dnia 29 st]jcznja 2()04r, Pra\,,0
zamórvień pubLicznych (tj DZ,t]. ż 2()18r,_ poz_ 1986Zpóźn, Zlll.,,), ftt podsl, ari..+pkr.8
c!lo§anej usta\!'y. ,

§t
Przcdmiot Umo\vy

l. Przednri,llem unro\ł\.icst dostaua drulu nlięlJ.ielo szpulolł,anego, o śreclnicr 3.2()rllIll.

p.rliet1 oliwillllc 7godnic 7 ot'eną z clnia, . , , . . . . . , . , , stanrlwiacą Za}ącunik nr l clo ninicjszci
tltllo\{!,



2- \Ąlykclrrarvca plzl.jrnuic do rr,-konarria dostaql' dlutu rviązalkorł,ego i zobor.viilzuje sił
rvykonać je zgodnie z \\-!ł]oga]ni okleślonymi u,laścirrymi pźcpisanlj plir\\iL (rfxl
rrynraganiarlli Zanlal!\,iającego ujęt)mi u, ZapvtaniLl o1anowvlD,
1, Zanrawiajacl,zastl7cga sobie moż]i\rość zrł,ickszerria. bąc]ź zmniejszenia dosta\ł, o 209,i] \i

z.l'cz1,o,ii nJ l /śc/\ \^ i5l\(l, r,tlr,/cr,

§2
'l'crlnin realizacji i }}arunki dostalt'}' przcdmiotu Ilmo}l}

l, \\ilkolnrvca lobo\\,ią7llic się dosldrcl}ć pr7cdmiot njnieiszci LLlllo\\,\. o lit(iI.\,ln nlo\rii
\\ § l w nićprzekrrcleln\nl tcrminic drl 30,0],]020 r.

], l)o51a$} bęclą lealizorlanc piulianli. Wg potźcb Zan]a*iająccgo. § lcllninic il() a dli]
fobocZ\,ch od molnentu pr7cslania Za1nóWienia c7astkoucgo,

§3
Cena i warunki płatności

], la rvlkrlrranie przcdnliotll lLfuo\ły stronv usta]ajal \\.}nagrodzenie lv rvysok.lśii
,..,..,,.,,.,,,.,,,,Zlnctto(s]o\]ie: ..,.-,..-...,..,.,,,,,,,,,,,,,.,,.),

2, (]cna 1 kg dlutll \\]nosi .,,..,. z} nelt(),

3, §'l,naglodzenie płatrlc będzic pl,zelewem. na podstawie 1aktur częścjow,-ch \\ \ r,lJ\\ lon\ !l]
po knzdej dosta\ł,ic na rvskazau przez \\'l,konarrce r.achunck bankowl. rr, ciagu i0 tlrri. ocl
dat},dostalczenia ZalIarł,iająccnu pra*idkl§o \\.!,stawio11\ch fi]ktur \iAT,
,ł, \\'ynalrodzcnic. o klór.llrr lno\Ą,a \Ą'ust.] obe.jmLlje rvszclkie ryzl,ko i ocĘclrr,iedzialllość
\\'1k,lnarrc1 za prarvidłorvc clszacorvatlic u,s7\'stkich kosztórl zlviazanvch 7 r§Lonaniclll
p17cdmiolu Zall1Ó\\,ienia,
_5, Data Zaplat) lirktury bcclzic data ob.iqżenia konta lanrawil!Ecego,

§1
Grl,arancja

1, \'vkonarvca Lrdzie]a g\\arancji producen[ *łaści\ł,c pa],anielN przedmiolLl Lllno\t_\,
2- W okresie gu,aralrcvjnuD Wvkona\ĄJca zoborriązuje się do L.tzp}atnero oLlbiolLr wadli\\L.

pa ii drut oraz doslarv1 norlc.j pallii, bez rvad. spehlia]ącej wl magania ,/aLrr.rrl rl]4.e3l l,

Dostarva porł,inrra byc zreali7o§ana $ lemlirrie 5 dni roboczlch od porviirdorni.ni.L,

§5
Kary umorrne

1, Wlkonarlca zaplaci Zarrrarliajaccinll karę !imo\\rra:

I) rv rrłsoLrlści 0.]9i, taności przedlniotu zaIlcilvienia nctto. o kli]r}ln lno\\il
w § ], usl, l nirric'jszcj rrnrorr1'. za klrżd} dZicli u, opóźlienia rv clostarczcniu pt,zcclnliot il
rriniejszej t, rrlorł 1,,



]) $' \\\sokości 0.j% *artości przednriotu zanlórvicnia nelto. o kla)rrn1 1llo\1l!

\\' § j, ust,] ninieiszej ulllo\\} za kźd1 dzicń zrvloki rł, usurlięciu wad Sl\łicl.|Zon)c]]
przv oclbiolzc,

1, Zanlłrł'iajaceoLr przysłrrguje prarro odstąpienia ocl ninie.jszej umo\\\ zc skutki.]l]
nat\,clltiasto\ł\111 lv p|zlpaclku lażąccgo llarus7cnia przez \Vlkorralvcc oborriązkót.,
rł_1,1likającl,ch z ninic,jszc,j Lrncl*.,". W lakim pIz},padku \V\konlt\.cr zapIe.]
Zanrarviającernu lialę unrorvną uJ wvsokości 10% rvartości \t\,nagroal7c]l ji1 nclio.
o któI!,n nlo$,a rł, § 3 rlinie,jszcj Lllrlo\lJ. e lanra\liając} będzie woln) ocl poltlszcnilt
jakichkolwick kosztórv,

l, Pl, ś/ 1.1./.l(,ś ]lJl|l z< lic..l-, *i:lzl, ,, l'nzlll ic .iq:

a) ,lpóźnienie rl plzekazaniLl Zalnllwiltiaccnlu przcdmiotu ttiniejszej unlow] plzcklaczai.t.!
1.ł dni kalendarzorvlch liczac od 1cll,ninu rcali7acji przedmiolu Unrorv1.. o ktrlr,rlll rltorill
w -s 2pkt ]

b) slwier.lzcnic p|zcz lamarliaiaccgo. źe Fal.aiDellt lechniczne ofćrorł,ancgo plzednli()tLl

zanlrirł.icnia nic spelniaja paran]etlótv lechniczn,-ch oklcślonvch l szcżegóło\\_Y-nl opisi.
plżcdmiotu 7alnóWi.nia.

il, Dodatko\\,() lamł\\,ia]acemu. pra\\o odsupieDia od Llmo$,!, rł llls cpL ].1t1 L t

przypadkach:

l) \\,mzic 7aist icn ił islotnej znian), okoliczności ponodująccj. ;c uJ koorn iś tL nl l§ \ rL
lcźv rv intcrcsic prrblicz|)ln. cżego nie nozna blło przervidzicć rv cllrłilljc] zlrr.ll.i.L:
§ takici s}lullcii W!,kona§ca lnoże ż.}daĆ rłyłqcznie rł,vnagrodZcnia na]eżnego Z tvtlllll
rr.r.konania czcści tullow,r'.

21 z rvirll'Wl,konarłc). gd}'W\kona\rce nie pr'z},stąpi do realizacji |rzccln i,, tl |n1,1,\,

bez uzasadnion_,-ch plzl,czl.n lub nic dokontrje rca]izacji Llnrony minn) dodittko\Ącllo
rl cz*.,nil /,,ll rr,'.rja. . ;,, zlozo lt;o l'" pi .,nle,

5, Odstapicrric powillno b__vć d,lktlrrane ll lbrnrie pisemnej pod rygorcm niclr,ażlclści rr ternlinjc
14 clni od pouzięcia przcz Zanlau,iająceer) inl'onnacji o prz_y' cz},nach odstąpienia od
urnorrr. o klrjnc]r mr)\\,a \! § 5 ust, ].] i:l , ()dstąpicnie uznaje sie Za skulccznc 7 chuiil]
doręczerria rllLlgic,j stl,ollic oś\\ iadczcnic o odstąpia ju.

6, ZanT arviajacclnu plzlslugrrjc prau,o potl,ącenia Lar umorvnych. o którvc]r nlo\\,ir w § a

uno\\}, z \l-\nagfodzcnia p.7},s]uguiącenu \\ilkonallc1,,

§6
Inn€ postano!r,icnia

l, OsclbaIni clo korltaktu § lanlach rcali7acii ninicjszej tnrow_v są:

1o :'1.1lli< /,ll,"ll ia]"i!,f!,:,,,.,,.,,,,,,,,,
1,u . 1.1ni< \ł l k,, 1.1\\(\ :,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,

2, \ł'łaściwyln dla rozpoznania sporót,rrlnik]l,ch ta t]e realiżacji ninieiszc] Llnlorr,l j.sl .lr,l

*łuścirr,"- dla sieclzib1 Za rrl arł,iając cgo _

3, Wszelkie załączniki slanowią intcgralną część ninic]szej Llnowv.
-+, Unowę sporzqdzono rr lrzeclr jednobrzrli.tcvch cgzcmpla(zach: dwa e!żemplarzc dLlr



Zamarviajacego otaz.jeclerr egzernplarz, cllir \Vykona\ł,c),.

§7

Klauzula irrlbrrrracl jna

\\'zlriazku z lcalizacia \\,vnlogó\r Rozpolzadzenia Parlirmcntu l.irrropejskiego i ltad},(t Il)
2016i679 z clnia ]7 klłictnia fl)l6 r, w spnwie clcluonr osób fizl.czl],1clr W ż\\,ii}7l.tL
Z pl,Zctu,itf7ani§ltl daul clr tlsobowl,clr i lv sprar!ic suoltdnego przepł_t-§u takich danlch rllaz
uohtlenia C1),rckt},W!, 95,/4ól\\1L (ogó]ne ],ozpo|,Zi}dzcnic o oclrronie darllch ..ROD()").
inlbrrnujem_"' o zasadach przct\rarza]lia Palistl,,a darrlc]r osobowlch oraz rl plzrsłtlgLIjącvcil
Pirlist$.u prawach Z tynl Z\!iąZan_t-ch,

l. Ąd inistraloleIrl l'alist\ła dan},ch osobo*ych jesl Zakład (iospodiuki KonrLlnalllej
\\ Ostlo\\i \{i1zo\\,ic.kiej Sp, z c1,o., ul, Bolesla§a Prusa 6ó.07-300 ostló\\ \,1a7o\Ą,ie!]iil.
osobi] replezenlujqcq ]\dlIinistratora I)anvch jest Prezes Zarządu,

2, ,\dministlattlr' \Ą'\'7nac7ył lnspektola Ochron! Dan},ch. 7 którynr nroga się ]ralisl§t_.
koitaLlo\łać lv splarrach pf7ct\\.aźania Parlsl*a doryclr osoborrac| popżez adlcs c nle]]]
i do (ir,gkcl strow , pl

j, Państ\\a danc osoborvc będi1 plzel*alzane zgoclrrie z przcpisanri RODO. tzn, c]anc bciill
przeh\arzane ne podsta\lic plzcpisólł'prirlł.a. a rr szczegtilnych przypaclkaclt - nr poLlslerli.
Państ\i-a Zg()(l! i]lbo \ł zrviazku z rłl-konyrrłnicnt umowy. którei są Państwo slroną,

.ł. Podarrie przez l)alist\\a clanl,ch osobowlclr jest obowiązkou,c. $, s),tuacji. !!d\ pl7cs]arlka
przctrvarzania diltrch osobo\łych stalro\\,i p|zcpisprarlalubzarvlrrtamięd7\srLUnlLnl]Lu !l\\..,
Ws_y-luircji.gd},pr7ctrvar7anjedan\chosobowlchodbyu,asięnapodstawiezgod}osol]),.klórei
date dot}czą. podanie przcz Palist\\,a dat]tch osobow\ch Adm inistrutolo\\ i nla charaklL.l.
dobrorł,oln1.

5, W 7akrcsie danych ilsobow\ch PaIlst\\,a dot}'czilcych, plzl.sługuia PańsL*Ll nll.LęptLl.Ltr
pra\i,a:

. pra\\o dostęl]u do dan!ch oSobo\łych.

. pra\ło s]]ros|o\!ania danl clr np, gdy,są rricaktualnic lrrb nieprawclziwe,

. pfa\Ąo cl() usunięcia danlch pr'arr o przlsluguje w rarnach przesłlnek i na rverrrnllch
okleślonlch \\ arl, l7 l{()D().

. prarro ograrliczenia pt,zctrvarzania p]'itwo prz",sługuje \Ą, ramach przeslanek i na rvarulrkalil
określolyclr rr alt, 18 ItOlX).
. prarvo rlnicsicnia spLzecj\\LL wobec przetwalzania prarł,o przysługuje w ranrach przcsłarreL
ina rvarLrnkach okrcślon\,ch \\, ilLt. ]1 RODO,
. plaRo do cofIlięcia 7god) 1!lkojeźeli plzelwafzanic odb},u,a się na podstll\\ic ań,6 ust, i

lit. a) ]ub łr1. 9 Usl, ] lil. a RoDO.
. pra\ło \!niesienix skargi do Prezcsa LJrzędll Ochlon} Dm],ch,

6, Darre osobolve bcda przcchorvyrr,łlle przez okles rvynikaiąc1, ż plzśll]5!,\\ prJ\\.]
u suc7cgó]ności uslawy z clnia l'1 lipca l983 r. o narodou ynr zasobie archirvalnr,m i alclrirr lcrl
olaz rozporząclzcnia Prelesa Rad\ NlirrisLrrlw z dnia i8 stycaia 2011 r, rł splarvic inslrLlLcji
kancelar,|ne,j..jcdnolitl,ch r7cc7o\\,vch w)kazó\Ą akl olaz instrukcji l sprl,tlc ,l,,:.tnizrc
i 7akresu działaDia rlchirłrjw zakladorlvch,



7, 0dbiorcanli danvch osoborł.vch moga bl.ć podnri,.lly uplalrnione na podstrlric plzepi5(;\\
prarva Iub ulnorł,v porvicźcnia przct*'atiuia dai\ch,

8.AdnriniStlatol nie podejmLlje ZaUlonlaL_!Zo\\an},ch Clcc},7ii rł,indvrvidrralnlcIr plzYpadk.1.]r.
rr tvnl proltlorrarlia

Zamawiający: Wykonawca


