
      U M O W A  (DO.260.32.2021) 

 
 

zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia ………… r. pomiędzy: 
 

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów 
Mazowiecka, NIP: 7591475720, REGON: 550733679, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
Nr KRS 0000153255 - SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO o kapitale zakładowym 33.070.000,00 złotych, zwanym dalej Zamawiającym 
reprezentowanym przez: 
Bartłomieja Pieńkowskiego - Prezesa Zarządu 
 
a:  
 
……………………………………………. 
 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych. Wartość umowy poniżej kwoty określonej w art. 2.1 ust. 1 cytowanej ustawy. 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie p.n.: „Dostawa drutu do prasy 

kanałowej” 

1. Oferta z dnia …………. stanowi Załączniki do niniejszej umowy. 
2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy drutu stalowego, ciągnionego, żarzonego fi 3,2 i 

zobowiązuje się wykonać je zgodnie z wymogami określonymi właściwymi przepisami prawa 
oraz wymaganiami Zamawiającego ujętymi w Zapytaniu ofertowym. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia, bądź zmniejszenia dostaw o 20% w zależności 
od rzeczywistych potrzeb. 

§ 2. 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
1. Łącze wynagrodzenie Wykonawcy (franco Stare Lubiejewo k./Ostrowi Mazowieckiej) za 

wykonanie przedmiotu umowy …..Mg ustala się na kwotę …………………………..,słownie: 
……………………………………………  

2. Odpowiednio 1kg drutu będzie kosztował ……… zł netto/brutto /słownie: …….. netto/.brutto.. 
3. Termin płatności do 30 dni licząc od daty prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT. 
4. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 

§ 3. 
Termin wykonania 

 

1.  Rozpoczęcie dostaw nastąpi w dniu podpisaniu umowy. 
2.  Dostawy  zrealizowane będą w okresie od terminu podpisania umowy do dnia 31-03-2022. 
3. Dostawy będą się odbywały partiami, według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, według 
zamówień przekazywanych pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę. 
4.  Maksymalny czas dostawy to 5 dni roboczych. 
 
 
 
                                                                    § 4. 



                                                                    Gwarancja i kary 
1. Wykonawca udziela gwarancji producenta na okres 6 miesięcy na właściwe parametry drutu. 
2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego odbioru wadliwej partii i 
dostawy nowej partii  drutu bez wad, który będzie spełniał wymagania Zamawiającego, przy czym 
uczyni to w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia.    
3. W przypadku nieuzasadnionej zwłoki przypadku opisanego w ust. 2 tego paragrafu, Wykonawca 
będzie naliczał kary umowne w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust.1, za każdy 
dzień zwłoki. 
4.  Wykonawca płaci kary umowne Zamawiającemu w pozostałych przypadkach  w wysokości: 

1) kary za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % umownego 
wynagrodzenia netto określonego w §2 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień zwłoki; 

2) kary za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 20% 
netto określonego w §2 ust. 1. 

 
§ 5. 

Inne postanowienia 

1. Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy: …………………….. nr tel;………………………….. 
2. Osoba do kontaktu w przedmiocie umowy ze strony Zamawiającego………, e-mail: …………. 

 
§ 6. 

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z o.o. z 

siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka,  KRS 0000153255, 

NIP 7591475720, REGON 550733679 oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w 

rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. 

 
§ 7. 

Postanowienia końcowe 
1.Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody dwóch Stron pod rygorem 
nieważności. 
2.Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3.Sprawy sporne będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla miejsca siedziby Zamawiającego. 
4.Umowę sporządzono w 3. jednobrzmiących egzemplarzach, 2. dla Zamawiającego i  1. Egzemplarz 
dla Wykonawcy. 
 

§ 8. 
Klauzula informacyjna 
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym 
związanych. 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.,  
ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, osobą reprezentującą  Administratora Danych jest Prezes Zarządu. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach 
przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: ido@gkostrow.pl 
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie 
przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, 
której są Państwo stroną.  
4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych 
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych 



osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych 
Administratorowi ma charakter  dobrowolny. 
5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące prawa: 
• prawo dostępu do danych osobowych, 
• prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 
• prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach  określonych  w art. 17 RODO, 
• prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 
RODO, 
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 
określonych w art. 21 RODO, 
• prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a 
RODO, 
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym   i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 
2011 r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i 
zakresu działania archiwów zakładowych. 
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy 
powierzenia przetwarzania danych. 
8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach,  w tym profilowania.   

 
 

WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 

  
 ………………………… ……………………………. 


