
UMOWA NA DOSTAWĘ  nr 	 

Zawarta w dniu 	 pomiędzy Miastem Świdwin reprezentowanym przez 
Burmistrza Miasta Swidwin - Pana Piotra Felińskiego z siedzibą  w Swidwinie, 
Plac Konstytucji 3 Maja I zwanym dalej „Zamawiającym" 
a Firmą  	 z siedzibą  w 	  
zwanym dalej „Wykonawcą" reprezentowanym przez: 	  
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
w 	 została zawarta umowa o następującej treści: 

1. Przedmiotem umowy jest zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. 

2. Szczegółowy zakres zamówienia określa zapytanie ofertowe. 
3. Oferta wykonawcy stanowi integralną  część  niniejszej umowy. 

1. Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania przedmiotu umowy w sposób 
terminowy i rzetelny. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie siły i środki 
do wykonania przedmiotu zamówienia oraz ponosi pełną  odpowiedzialność  za 
należyty transport i zabezpieczenie przedmiotu umowy. 

2. Koszt i ryzyko dostawy przedmiotu zamówienia - szczegółowo opisanego 
w zapytaniu ofertowym - do miejsca odbioru obciążają  Wykonawcę. 

3. Miejscem dostawy I rozładunku przedmiotu umowy jest plac przy ul. Polnej 
w Świdwinie, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 14.00. 

4. Wykonawca oświadcza, iż  produkty będące przedmiotem umowy odpowiadają  
wszystkim parametrom określonym w zamówieniu. 

5. Wykonawca oświadcza, iż  produkty będące przedmiotem umowy są  fabrycznie 
nowe /używane oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. 

1. Zamówienie zrealizowane będzie jednorazowo, bez podziału na dostawy 
w różnych terminach. 

2. Zamawiający zobowiązuje się  do odbioru przedmiotu dostawy oraz zapłaty ceny 
ustalonej na podstawie - formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy. 

3. Przez odbiór przedmiotu umowy należy rozumieć  sprawdzenie przez 
Zamawiającego jakości przedmiotu zamówienia po jego dostarczeniu. 

4. O terminie dostawy, Wykonawca zawiadomi upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego pisemnie na adres e-mail: ratuszswidwin.pl  z 2-dniowym 
wyprzedzeniem. 

5. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w ciągu 1 dnia od uzyskania 
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, potwierdzi gotowość  przyjęcia dostawy 
lub zaproponuje zmianę  terminu. 

6. Odbioru przedmiotu umowy będzie dokonywać  przedstawiciel Zamawiającego. 
7. Przy dostawie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga obecności 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 



2. Wykonawca zobowiązuje się  do zapłaty Zamawiającemu kar umownych 
w razie: 
1) Odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność  w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, określonej w § 6 
ust.1 

2) Opóźnienia w dostawie produktów, w wysokości 1 % ceny ofertowej brutto 
licząc za każdy dzień  opóźnienia. 

3) Za zwłokę  w usunięciu wad, w wysokości 1% wartości brutto dostawy zgodnie 
z zamówieniem za każdy dzień  zwłoki, niezależnie od wartości 
niedostarczonych w terminie produktów, nie więcej jednak niż  15% wartości 
tej dostawy. 

3. Wysokość  kary umownej, określonej w ust. 2 pkt 2, nie może przekraczać  20 % 
ceny brutto zamówienia, określonej w § 6 ust. 1. 

4. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie 
z ust. 2 Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kwoty kar z faktury 
Wykonawcy. 

5. Strony postanawiają, że mogą  dochodzić  odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego kary umowne do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być  
kierowana na adresy wskazane w nagłówku umowy. 

2. W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się  
zawiadomić  drugą  pisemnie o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, 	że 
korespondencja kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie 
doręczona. 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 
tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych) wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Burmistrza Miasta Świdwin, w celu realizacji niniejszej umowy w zakresie 
danych zawartych w umowie. 
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1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą  być  dokonywane tylko w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą  rozpatrywane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zastrzega się, że Wykonawca nie może przenosić  praw i obowiązków 
wynikających z umowy na osoby trzecie. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową  będą  miały zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 


