
                                                                                                                                                

 

            
 

Załącznik nr 4 – WZÓR UMOWY DOSTAWY (OUTiZP.260.18.2022) 
 
zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia ………………... 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, zwanym dalej Zamawiającym, 
A 
……………………………….. 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych, wartość zamówienia określona poniżej kwoty wymienionej w art. 2.1. ust. 1 Ustawy Pzp 

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa taśm przenośnikowych  zgodnie z ofertą z dnia ……………. 

r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się 

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

 
§ 2 

Termin realizacji i warunki dostawy przedmiotu Umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa  

 w § 1 w terminie  30 dni od momentu podpisania umowy. 
2. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do Zakładu Utylizacji Odpadów    

Komunalnych w Starym Lubiejewie, Łomżyńska 11, 07-300 Stare Lubiejewo 
 

§ 3 
Cena i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: 
…………. netto (słownie: ………………….), ……% podatek VAT w kwocie ………. zł, 
Łącznie brutto……………. (słownie:……………………………………………..). 

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na podstawie faktury, na wskazany przez 
Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionych faktur  VAT. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność 
Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia. 

4.   Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 
 



                                                                                                                                                

 

§ 4 
Gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji  producenta na  właściwe parametry przedmiotu umowy. 
Okres gwarancji wynosi …….. miesiące. 

2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego odbioru wadliwej 
lub niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego partii przedmiotu umowy oraz dostawy 
nowej partii, bez wad, spełniającej wymagania Zamawiającego w terminie 14 dni. 

§ 5 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) w wysokości 0,3% wartości przedmiotu zamówienia brutto, o którym mowa  

w § 3. ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień w opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu 
niniejszej Umowy. 

2) w wysokości 0,3% wartości przedmiotu zamówienia brutto, o którym mowa  
w § 3. ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie nowej partii towaru 
bez wad w przypadku w przypadku wskazanym w.4 ust.2. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu  karę umowną  w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto,                 
o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, a Zamawiający będzie wolny od ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów. 

3. Przez rażące naruszenie obowiązków rozumie się: 
a) opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy przekraczające 

14 dni kalendarzowych licząc od  terminu realizacji przedmiotu Umowy, o  którym  mowa 
w § 2 pkt 1. 

b) stwierdzenie przez Zamawiającego, że parametry techniczne oferowanego przedmiotu 
zamówienia nie spełniają parametrów technicznych określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia. 

4. Dodatkowo Zamawiającemu, prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; w 
takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy, 

2) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji przedmiotu umowy bez 
uzasadnionych przyczyn lub nie dokonuje realizacji umowy mimo dodatkowego 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

5.  Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w 
terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynach odstąpienia 
od umowy, o których mowa w § 5 ust 2,3 i 4. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą 
doręczenia drugiej stronie oświadczenie o odstąpieniu. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w § 5 
umowy z wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy. 

 
§ 6 

                                                               Inne postanowienia 
1. Osobami do kontaktu w ramach realizacji niniejszej umowy są: 

po stronie Zamawiającego:……………….., tel.  ……………….., e-mail: …………………… 
po stronie Wykonawcy: ………………………     tel…………………. e-mail:…………… 



                                                                                                                                                

 

2. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz. dla Wykonawcy. 
 
                                                                    § 7 
 

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. 

 
§ 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. Bolesława 
Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, osobą reprezentującą Administratora Danych jest Prezes Zarządu. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Krzysztofa Orzechowskiego, z którym mogą się Państwo kontaktować w 
sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@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. 
Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.   

 
Zamawiający:                                                                                           Wykonawca 
 
………………………     ……………………… 


