
UMOWA NA DOSTAWĘ  nr KOŚ.3037 	2021 

Zawarta w dniu 	 2021 r. pomiędzy Miastem Świdwin z siedzibą  w Świdwinie, 
Plac Konstytucji 3 Maja I reprezentowanym przez: 

Burmistrza Miasta Świdwin - Pana Piotra Felińskiego, zwanym dalej 
„Za mawiającym" 

a 	 reprezentowaną  przez- 

zwanym dalej „Wykonawcą" 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa dwóch kontenerów do gromadzenia 
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. Kombatantów 
Polskich 5 w Świdwinie, 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 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. 



8. Faktura VAT powinna być  wystawiona na Gminę  Miejską  Świdwin wskazywać  
numer umowy oraz zawierać  wszystkie pozycje dostawy. 

1. Strony ustanawiają  odpowiedzialność  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy w formie kar umownych. 

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. 



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. 

1. Strony ustalają, że dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 
do 30 września 2021 r. 

2. Przez termin wykonania przedmiotu umowy" należy rozumieć  zarówno 
dostarczenie, rozładunek przedmiotu zamówienia. jak i odbiór, zakończony 
spisaniem protokołu odbioru. 

Strony ustalają  swoich reprezentantów, upoważnionych do kontaktów w sprawie 
zamówienia oraz szczegółowych ustaleń  w trakcie realizacji zamówienia: 

1. Ze strony Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umowy 
wyznacza się: 
Pana Arkadiusza Kota Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska 

2. Wykonawca reprezentowany będzie przez: 

1. Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie za realizację  zamówienia 
wynosi 	zł  brutto, (słownie zł  brutto: 	 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 obejmuje zakup przedmiotu zamówienia 
szczegółowo opisanego w zapytaniu ofertowym, a także wszystkie pośrednie 
koszty związane z realizacją  umowy. 

3. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za realizację  przedmiotu umowy 
nastąpi na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury, wystawionej przez 
Wykonawcę  po dostarczeniu i rozładunku dostawy. Podstawą  wystawienia faktury 
będzie załączony do niej protokół  odbioru potwierdzony przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Podstawą  zapłaty będzie prawidłowo sporządzona przez Wykonawcę  faktura VAT 
za realizację  zamówienia, dotyczącego przedmiotu umowy wraz z załączonym 
Protokołem odbioru, podpisanym przez Wykonawcę  i Zamawiającego. 

5. Fakturę  należy dostarczyć  do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od daty 
zrealizowania zamówienia. 

6. Należność  za wykonaną  dostawę  przekazana będzie z konta bankowego 
Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu 
prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 

7. Za datę  dokonania zapłaty przyjmuje się  dzień  obciążania rachunku bankowego 
Zamawiającego. 


