
WZÓR UMOWY 

 

zawarta w dniu …………..2021 roku w Braniewie pomiędzy Gminą Miasto Braniewo -

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Braniewie z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 1; 

14-500 Braniewo, NIP 582-160-78-00 reprezentowaną przez: 

Pana Andrzeja Karpińskiego - Dyrektora  

przy kontrasygnacie Pana Janusza Janowiaka- Głównego Księgowego  

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a 

………………..................................................................................................................... 

reprezentowanym przez: 

……………………………................................................................................................. 

zwanym dalej „Dostawcą” o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Dostawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia na zakup i dostawę zamiatarki 

chodnikowo – ulicznej, samojezdnej, wielofunkcyjnej,  gotowej do eksploatacji. 

2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnoszące się do przedmiotu umowy,  

w tym parametry techniczne, zawarte zostały w opisie przedmiotu zamówienia. 

3. Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 powyżej, stanowi jego 

własność oraz wolny jest od wad fizycznych i prawnych oraz jest wolny od praw osób 

trzecich i że nie jest przedmiotem żadnego postępowania luz zabezpieczenia. 

 

§ 2. 

Termin realizacji 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie 7 dni od dnia 

podpisania umowy jednak nie później niż ............ 2021 r. 

2. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi po jego dostarczeniu przez 

Dostawcę pod siedzibę jednostki organizacyjnej Zamawiającego: plac Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo,  

na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru. 

3. Wraz z przedmiotem umowy Dostawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie 

niezbędne dokumenty dotyczące przedmiotu niniejszej umowy. 

 



§ 3. 

Wynagrodzenie i sposób płatności 

1. Za dostarczony przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą Zamawiającego ustala 

się wynagrodzenie w wysokości: 

kwota brutto: ................................................................................ 

(słownie: ......................................................................................) 

podatek VAT, w wysokości 23 % tj. ............................................. 

(słownie: .......................................................................................) 

kwota netto: ................................................................................... 

(słownie: .......................................................................................) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje koszty niezbędne  

do prawidłowego wykonania niniejszej umowy, w tym również wynikające z tytułów 

publicznoprawnych, niezbędne do przeniesienia na Zamawiającego własności i wydania 

przedmiotu umowy, w tym w szczególności: wytworzenia, opłat i podatków jeżeli  

na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu umowy podlega obciążeniu 

tymi opłatami i podatkami, dostawy i rozładunku do miejsca przekazania oraz 

ubezpieczenia do czasu wydania. 

3. Rozliczenie z Dostawcą  będzie prowadzone tylko w złotych polskich. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, na podstawie protokołu odbioru 

przedmiotu umowy oraz poprawnie wystawionej faktury, w dniu dostarczenia 

przedmiotu umowy. 

5. Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury będzie dokonana przez 

Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Dostawcy. 

 

§ 4. 

Warunki realizacji i odbioru 

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu używanej zamiatarki 

chodnikowo - ulicznej zgodnie z przedstawioną ofertą, która jest załącznikiem  

do niniejszej umowy i stanowi jej integralną część, z jednoczesnym przeniesieniem 

własności na rzecz Zamawiającego. 

2. Dostawca oświadcza, że oferowany sprzęt stanowiący przedmiot umowy jest wolny 

od wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest 

przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 

3. Dostawca oświadcza, że sprzęt będzie wyposażony w silnik spełniający wymagania 

normy europejskiej ochrony środowiska w aspekcie emisji zanieczyszczeń  



do atmosfery, co zostanie potwierdzone świadectwem homologacji pojazdu w języku 

polskim. 

4. Zamawiający pisemnie potwierdzi termin odbioru, wskazując jednocześnie osoby 

upoważnione do dokonania tego odbioru. 

5. Przekazanie przedmiotu umowy zostanie udokumentowane protokołem odbioru 

potwierdzonym podpisami przez upoważnionych przedstawicieli stron. 

6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy nie spełnia warunków 

technicznych może nie zostać on przyjęty przez Zamawiającego. Dostawca 

w terminie 7 dni dostarczy przedmiot umowy zgodny z wymaganiami Zamawiającego, 

z uwzględnieniem kar ujętych § 7. 

 

§ 6. 

Gwarancja jakości  

1. Dostawca udziela 6 (sześć) miesięcy gwarancji jakości na przedmiot umowy,  

o którym mowa w § 1, liczony od daty jego wydania. 

2. W okresie gwarancji Dostawca  zobowiązuje się na własny koszt usunąć wady 

przedmiotu umowy uniemożliwiające lub ograniczające korzystanie zgodnie z jego 

przeznaczeniem w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia  

od Zamawiającego o istnieniu wady pod rygorem powierzenia usunięcia wady osobie 

trzeciej na koszt Dostawcy. Koszty ewentualnego transportu w celu wykonania naprawy 

przedmiotu umowy w związku z udzieloną gwarancją obciążają Dostawcę. 

3. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 Zamawiającemu będzie 

przysługiwało prawo  odstąpienia od umowy jeżeli Dostawca  nie usunie wady  

w terminie 30 dni od daty otrzymania od Zamawiającego powiadomienia, o którym 

mowa w § 2. 

4. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3  Zamawiający może wykonać 

w terminie 21 dni od daty upływu terminu, o którym mowa w ust. 3.  

 

§ 7.  

Kary umowne 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

1) 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku 

odstąpienia przez Dostawcę od umowy lub niewykonania umowy z przyczyn, za które 

Zamawiający nie odpowiada, 

 



2) 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku 

dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z opisem, 

3) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień  

opóźnienia po upływie terminu określonego w § 2. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

na zasadach ogólnych i to w przypadku, gdy wartość szkody spowodowanej przez 

Dostawcę przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Kary o których mowa w ust. 1 umowy Dostawca zapłaci na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych  

od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z należności  

Dostawcy. 

§ 9. 

Odstąpienie od umowy 

1.Niezalenie od uprawnienia przewidzianego w § 6 ust. 3 i 4 Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Dostawca bez uzasadnionych przyczyn 

nie dostarczył przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Prawo odstąpienia od umowy z przyczyny, o której mowa w ust. 1 Zamawiający 

może wykonać  w terminie 30 dni od daty wskazanej w § 2 ust. 1    

 

§ 10.  

Klauzula RODO 

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych Dostawcy w rozumieniu art. 

4 pkt. 7 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 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, a także  podmiotem przetwarzającym te dane  

w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO, przy czym zasady przetwarzania tych danych oraz 

związane z tym uprawnienia Dostawcy zawiera polityka prywatności opublikowana  

na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej 

:https://www.zgkbraniewo.pl/polityka-prywatnosci-1 

https://www.zgkbraniewo.pl/polityka-prywatnosci-1


2. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do pozyskania przez Dostawcę lub 

przekazania Dostawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji przedmiotu  

umowy, Zamawiający będzie ich administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 

„RODO” a Wykonawca podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu art. 4 pkt. 8 

RODO. 

3. Dostawca zapewnia, że dysponuje i przez okres obowiązywania umowy będzie 

dysponował środkami technicznymi  i organizacyjnymi o których mowa w art. 32 

RODO, wystarczającymi do zapewnienia adekwatnego stopnia bezpieczeństwa 

powierzonych danych osobowych, odpowiadającego ryzyku związanemu 

z przetwarzaniem danych osobowych.  

4.  Dostawca zobowiązuje się na bieżąco śledzić zmiany regulacji ochrony danych 

osobowych i dostosowywać sposób przetwarzania danych, w szczególności procedury 

wewnętrzne i sposoby zabezpieczenia danych osobowych, do aktualnych wymagań 

prawnych. 

 

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest  

sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Strony jako adres dla doręczeń wskazują adres podany w komparycji niniejszej 

Umowy i zobowiązują się do każdorazowego powiadomienia o zmianie adresu, przy 

czym pismo wysłane listem poleconym na podany przez każdą ze stron  adres, uważa  

się za skutecznie doręczone.   

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

Dostawca      Zamawiający 

 

…………………………      …………………………  

 


