
U M O W A (OUTiZP.261.4.2023) 

 
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 w wysokości 

47.222.000,00 złotych, reprezentowanym przez: 

Bartłomieja Tomasza Pieńkowskiego – Prezesa Zarządu, zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a: 

………….., reprezentowanym przez: 

…………….., zwanym dalej Wykonawcą 

 

 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania, prowadzonego w 

zapytania ofertowego OUTiZP.261.4.2023 (Wartość szacowana przez Zamawiająca o równowartości poniżej progu 

określonego w art. 2.1 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych) Strony 

oświadczają co następuje: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji:” " Regeneracja wałów w rozdrabniaczu 

(napawanie) w Starym Lubiejewie ul. Łomżyńska 11, gmina Ostrów Mazowiecka, województwo 

mazowieckie 

 
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania prace zobowiązując się wykonać je zgodnie z wymogami 

określonymi właściwymi przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego ujętymi w 

Zapytaniu ofertowym OUTiZP.261.4.2023. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy niezbędne informacje będące w posiadaniu 

Zamawiającego celem poprawnego i bezpiecznego zrealizowania przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w §1 w terminie 21 dni od 

terminu podpisania umowy. 

2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się wykonanie prac określonych w zapytaniu 

OUTiZP.261.4.2023. stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i będący jej integralną częścią. 

 

§ 3 

1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 wynosi ………….. zł netto 

+VAT ………..% (tj. ……………. zł) czyli łącznie brutto ………………………zł 

(słownie …………………………………….. brutto). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy 

za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

3. Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowił „Protokół odbioru” który będzie zawierać 

wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na podstawie faktury, na wskazany przez Wykonawcę    

rachunek bankowy, w ciągu 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

5. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 może ulec modyfikacji w przypadku zmiany stawki  



    podatku      od towarów i usług, w takim przypadku wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona                                     

    z uwzględnieniem stawki Podatku od towarów i usług wynikającej z nowych przepisów. Zmiana,    

    o której mowa nie powoduje konieczności sporządzania aneksu do umowy. 

 

§ 4 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części, według swego 

wyboru, w następujących przypadkach i terminach: 

a) Wykonawca opóźnia się o 14 dni z realizacją przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

określonego w §2 ust.1 – odstąpienie w terminie 14 dni od upływu ustalonego terminu, 

b) Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności wykonuje przedmiot 

umowy niezgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego, mimo wezwania 

Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczenia mu 

w tym celu odpowiedniego, nie krótszego niż 3 dni, terminu - odstąpienie w terminie 14 dni od 

bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, 

c) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia – odstąpienie w terminie 

30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

d) zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy – odstąpienie w terminie 14 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tej okoliczności, 

e) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy – odstąpienie w terminie 14 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za 

każdy dzień zwłoki, 

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 

20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 

2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek 

bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania przez 

Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych 

kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 

poniesiona szkoda przekracza kary umowne. 

 

§ 6 

1. Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy: 

……………… – tel. ………………. e-mail: ………………….. 

2. Osoba do kontaktu w przedmiocie umowy ze strony Zamawiającego: 

Paweł Litwa – tel 296457335 e-mail: p.litwa@gkostrow.pl 

 

§ 7 

  W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie 

w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

 

§ 9 

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy jest Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

 



 

 

§ 10 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, dwa 

dla Zamawiającego 

§11 

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. 

 
§12

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. 

8.Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania. 
 

 

 

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 


