
 
Załącznik nr 3 

UMOWA (wzór) 

zawarta w dniu …………..r. w Sejnach, pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o. z siedzibą w Sejnach ul. 1 

Maja 15, 16-500 Sejny, posiadającą REGON: 200703652  i NIP: 8442350540 , zwaną dalej 

„Zamawiającym” reprezentowanym przez: Prezesa  – Mariusza Jagłowskiego  

a  

………………………………………………………………. z siedzibą w ……………….., 

posiadającą REGON……………………. i NIP…………………….., zwanym dalej 

"Wykonawcą", reprezentowanym przez: ………………………… 

o następującej treści: 

 

§1 PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY 

Podstawą zawarcia umowy jest Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 

………….. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rur 

preizolowanych dla PGK Sejny Sp. z o.o., numer sprawy: ZP/2/2021. 

 

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowych rur podwójnych stalowych 

w kolorze czarnym preizolowanych ze szwem bez alarmu w ilościach określonych w 

Załączniku nr 1 do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby 

Zamawiającego, Marynowo 35. 16-500 Sejny. Koszty dostawy pokrywa Wykonawca. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest kompletny oraz wolny od wad 

materiałowych. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę i umiejętności techniczne niezbędne 

do wykonania przedmiotu umowy.  

 

§ 3. TERMIN I WARUNKI ODBIORU  

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie maksymalnie 

do 4 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

2. Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dostarczonego wraz z przedmiotem 

umowy protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

Protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.  

3. Jeżeli w toku czynności odbioru lub w trakcie używania przedmiotu umowy zostaną 

stwierdzone jego wady, to Zamawiający może żądać w tym zakresie dostarczenia nowego 

przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego 

tej okoliczności lub może odstąpić od zakupu bez obowiązku odszkodowawczego.  

 

§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za dostarczenie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę netto 

w wysokości: ……………….. zł, (słownie złotych: ……………………. …/100), stawka VAT: 

23%, kwota brutto: w wysokości: ……………… zł, (słownie złotych: ………………., …/100). 

2. Wartość przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty jakie wykonawca poniesie w celu 

należytego wykonania umowy 

 

§ 5. ROZLICZENIE 

Strony ustalają następujące zasady rozliczenia za dostarczenie przedmiotu umowy:  



 
1. Wykonawca wystawi po dokonanej dostawie przedmiotu umowy, potwierdzonej 

sporządzonym i podpisanym przez obie strony protokołem, fakturę na Zamawiającego. 

2. Termin płatności faktury ustala się na …….. dni, licząc od dnia jej wpływu do PGK Sejny 

Sp. z o.o.  

3. Należność przysługująca Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przez 

Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.  

4. Za datę zapłacenia faktury uważać się będzie datę złożenia polecenia przelewu do banku 

przez Zamawiającego.  

 

§ 6. WARUNKI GWARANCJI 

1. Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt będący przedmiotem umowy na okres……. 

miesięcy. Rozpoczęcie okresu gwarancji liczone będzie od daty końcowego odbioru 

przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru,  o którym mowa w   § 2 ust. 2.  

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji, jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i 

wszelkie inne wady fizyczne przedmiotu umowy, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca 

lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu 

terminu obowiązywania gwarancji.  

3. Jeśli Wykonawca lub gwarant, po wezwaniu ich do wymiany przedmiotu umowy lub 

usunięcia wad i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni 

obowiązku wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze 

naprawy w terminie określonym między stronami, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia 

wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia 

przysługujące mu na podstawie Umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne. 

 

§ 7. KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:  

a) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 3 ust. 1;  

b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w 

wysokości 10% kwoty netto określonej w § 3 ust. 1; 

c) nieterminowego dostarczenia przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki, w wysokości 1% 

kwoty netto określonej w § 3 ust. 1;   

d) zwłoki w dostarczeniu nowego przedmiotu umowy w przypadku wad w przedmiocie umowy 

stwierdzonych przy odbiorze – za każdy dzień zwłoki, w wysokości 1% kwoty netto określonej 

w § 3 ust. 1.  

2. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

 

§ 8. SIŁA WYŻSZA 

1. Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku 

zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron, którym Strona nie 

mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa). „Siła wyższa" oznacza 

okoliczności o nadzwyczajnym charakterze, spowodowane zdarzeniem losu lub takimi 

zdarzeniami jak: strajki, rozruchy, wojna, katastrofy itp., które wystąpiły po podpisaniu 

niniejszej umowy i pozostawały całkowicie poza kontrolą Stron. O zaistnieniu okoliczności 

uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić. 



 
 

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych 

zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AVE. 

2. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że opracowali i wdrożyli środki, zapewniające 

ochronę przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, prowadzą 

ewidencję miejsc przetwarzania danych osobowych i osób zatrudnionych przy ich 

przetwarzaniu oraz dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki 

techniczne i organizacyjne, a także upoważnili i przeszkolili osoby zatrudnione przy 

przetwarzaniu danych osobowych w zakresie ochrony tych danych. 

3. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że wszystkie osoby zatrudnione przy 

przetwarzaniu danych osobowych zostaną zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem danych, poprzez podpisanie 

„Indywidualnego upoważnienia osoby posiadającej dostęp do danych osobowych". 

4. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną 

wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany warunków umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną pod rygorem 

nieważności na piśmie, w formie aneksu do niniejszej umowy.  

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwemu dla siedziby Zamawiającego Sądowi Powszechnemu.  

3. Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.  

 

§ 12. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 – Zestawienie asortymentowo - cenowe (formularz ofertowy Wykonawcy), 

2. Załącznik nr 2 - Ogłoszenie o przetargu, 

3. Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy. 

 

   

 

 ZAMAWIAJĄCY:                                                            WYKONAWCA: 

 


