
Umowa  

 

zawarta w dniu                 r., w Ożarowie Mazowieckim, pomiędzy: 

 

Gminą Ożarów Mazowiecki – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą w Ożarowie 

Mazowieckim przy ul.  Poznańskiej  129/133,  NIP: 118-192-83-66, Ożarów Mazowiecki , którą reprezentuje Włodzimierz 

Burzykowski – Dyrektor, przy kontrasygnacie Głównego Księgowego zgodnie z upoważnieniem – mgr Anna Franczuk, –  , zwaną 

dalej „Zamawiającym”, 

a 

…………………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………….., z siedzibą w 

………………………………., NIP: ……………………… REGON: ………………………, reprezentowaną przez 

……………….. zwaną dalej „Wykonawcą”, 

łącznie dalej zwane „Stronami” 

 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest „Zakup wraz z dostawą na wskazany przez  Zamawiającego adres fabrycznie nowego 

samochodu dostawczego do 3,5 tony wraz z zabudową” zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………… r., 

stanowiącą załącznik nr 1, zgodnie z parametrami zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - 

załącznik nr 2. 

2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy (dostawy pojazdu o którym mowa w § 1 Umowy), strony uznają dzień 

obustronnego podpisania (bez uwag) protokołu przez przedstawicieli o których mowa w § 4 ust.1 Umowy.  

3. Wraz z samochodem opisanym w § 1  ust. 1 Wykonawca wyda Zamawiającemu: 

- dowód rejestracyjny ….................................................................................................  

- kartę pojazdu …............................................................................................................  

- kluczyki do samochodu……..szt. 

 - karta gwarancyjna………… 

4. Prawa i obowiązki Zamawiającego, określone Umową są realizowane przez: jednostkę budżetową Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim  z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 

129/133, NIP 118-192-83-66. 

 

§ 2 Termin  

1. Za dzień wykonania przedmiotu umowy, strony uznają dzień dwustronnego  podpisania (bez uwag) protokołu o 

którym mowa w § 1 ust.2 Umowy.  

2. Wykonawca dokona dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do ………… r. 

3. Termin umowy może ulec zmianie tylko w przypadkach: 

a. warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, 

b. działania siły wyższej, 

 

§ 3 Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi ……….. zł netto 

plus podatek od towarów i usług, tj. kwotę …………..zł brutto. 

2. Faktura będzie wystawiona w następujący sposób:  

Nabywca: Gmina Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 118-17-66-202 



Odbiorca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów 

Mazowiecki 

3. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie podpisany przez wyznaczonych 

przedstawicieli stron bezusterkowy protokół końcowego odbioru towaru, zaakceptowany przez Kierownika Działu 

Eksploatacji. 

4. Termin zapłaty za wykonany Przedmiot umowy strony ustalają na 14 dni od daty wystawienia faktury. 

5. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za datę zapłaty strony uznają 

datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

§ 4 Przedstawiciele Stron 

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli przy realizacji niniejszej umowy w osobach: 

a) Artur Półgrabski – Kierownik Działu Eksploatacji – ze strony Zamawiającego, 

b) Marta Łukasik – Kierownik Działu Techniczno-Rozliczeniowego – ze strony Zamawiającego, 

b) …………. – ze strony Wykonawcy.  

 

§ 5 Kary Umowne 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 % wartości zamówienia brutto, za każdy dzień 

zwłoki, w stosunku do terminu o którym mowa § 2 ust.2 Umowy. 

2. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości zamówienia brutto, w przypadku 

odstąpienia od umowy, na zasadach wskazanych w § 6 Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do 

zapłaty.  

4. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy.  

5. W przypadku, w którym wartość poniesionej szkody, przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych, 

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

 

 

§ 6 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku w którym Wykonawca opóźnia się, o co najmniej 7 dni z 

realizacją dostawy przedmiotu umowy w stosunku do terminu o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy.  

2. Zamawiający ma prawo wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przesłanki o 

której mowa w ust. 1. 

 

§ 7 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania niniejszej Umowy jest 

Zamawiający. 

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczące go dane 

identyfikujące, przedmiot umowy, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), która podlega udostępnianiu w trybie 

przedmiotowej ustawy. 

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik do niniejszej Umowy. 

 

 



§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory pomiędzy Stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Strony ustalają, że obowiązującymi, pod rygorem uznania za doręczone, adresami do doręczeń będą następujące 

adresy: 

a) Zamawiającego – ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, 

b) Wykonawcy – …………………………… 

3.   Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 

4.  Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją niniejszej Umowy. 

5.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do Umowy 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

ZWIK w Ożarowie Mazowieckim informuje, że: 

a) Dane osobowe Wykonawcy, osób go reprezentujących, pełnomocników i innych osób wskazanych w umowie i jej 

załącznikach są przetwarzane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim. 

b) W ZWIKu w Ożarowie Mazowieckim został powołany inspektor ochrony danych który jest dostępny pod adresem e-

mail: iod@safeguard.com.pl , 

c) Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt b) 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 2016 Nr 119, str. 1). 

d) Odbiorcami danych osobowych mogą być: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, organy administracji 

publicznej uprawnione do dostępu do danych osobowych wskazanych w Umowie, osoby uprawnione do dostępu do 

informacji publicznej. 

e) ZWIK w Ożarowie Mazowieckim nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

f) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez minimum 5 lat po zakończeniu 

obowiązywania umowy w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów dotyczących dokumentowania 

zdarzeń gospodarczych, z uwzględnieniem upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

g) Wykonawca, osoby go reprezentujące, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w umowie i jej załącznikach mają prawo 

do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

h) Wykonawca, osoby go reprezentujące, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w umowie i jej załącznikach mają prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00; fax 22 531 03 01; 

email: kancelaria@uodo.gov.pl 
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