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UMOWA 

zawarta w dniu 12 sierpnia 2020 roku pom iędzy: 

Miastem Garwolin z siedzibą w Garwolinie, ul. Staszica 15, Regon 711582150, NIP 826-219-77-98, 


reprezentowanym przez Burmistrza Miasta - Panią Marzenę Świeczak 


przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Pani Katarzyny Nozdryn - Płotnickiej 


zwanym dalej "Zamawiającym" 


a 


ARMATEC Arkadiusz Blach, Mateusz Borowski spółka cywilna mającą siedzibę w Warszawie, 


ul. Bokserska 1/208 zwaną dalej "Wykonawcą". 


I §l 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą suszarki DANUBE DPR 10 dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Garwolinie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 08-400 GarwoIin. 

§2 

I .Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nienoszący znamion 

użytkowania, wolny od wad, odpowiada co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy z należytą starannością, wynikającą 

z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności . 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie, 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 08-400 Garwolin na własny koszt. 

4. Wykonawca realizuje przedmiot umowy w nieprzekraczalnym tenninie do dnia 28.08.2020 roku. 

5. Za dzień wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy określonego w § l uważa się dzień, 


w którym został odebrany przez Zamawiającego w miejscu dostawy. 


6. Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotu umowy, jakie są wymagane, by nie dopuścić do 


ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu i s~ładowania. 


7. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie przedmiotu umowy w celu przeprowadzenia 


procedury odbioru w miejscu dostawy. Sprawdzenie przedmiotu zamówienia będzie polegało na 


upewnieniu się, że są one wolne od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiadają one opisowi 


przedmiotu umowy. 


8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył przedmiot niezgodny z 


opisem przedmiotu umowy lub że przedmiot umowy jest niekompletny, posiada ślady użytkowania, 


ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi jego odbioru sporządzając protokół 


zawierający przyczyny odmowy odbioru, a następnie wezwie Wykonawcę do dostarczenia przedmiotu 


umowy zgodnie z opisem przedmiotu dostawy kompletnego i wolnego od wad wyznaczając mu w tym 


celu nowy tennin nie dłuższy niż 7 dni. 


9. Odbiór jakościowy i ilościowy nastąpi w dniu dostawy, na podstawie protokołu odbioru przedmiotu 


umowy podpisanego przez Zamawiającego. 


lO. W przypadku upływu tenninów, o których mowa w ust.4 i 8 niniejszego paragrafu Zamawiający ma 


prawo wyznaczyć dodatkowy tennin, po upływie którego Zamawiający odstąpi od umowy. 


W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w tym ustępie, 


Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za dostarczony przedmiot umowy, a Zamawiający 


zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Wykonawcy dostarczony przedmiot umowy. 




§3 

I.Strony ustalają, że obowiązującą ich fonną wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 


2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, o którym mowa w § I ustala się na kwotę netto 7967,48 zł 
(słownie: siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotycb czterdzieści osiem groszy), brutto 
9800,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotycb). 

3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za przedmiot umowy dostarczony i bez zastrzeżeń 
odebrany przez Zamawiającego. 

Wynagrodzenie z tytułu prawidłowo wykonanego zamówienia zostanie dokonane przelewem na 
rachunek Wykonawcy w ciągu 14 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury V AT 

na Miasto Garwolin (ul. Staszica 15,08-400 Garwolin, NIP 826-219-77-98). 

4.Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury V A T będzie podpisany przez Zamawiającego 
protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust.9. 

§4 
I.Wykonawcą. udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu 

odbioru. Um6wa niniejsza stanowi podstawę do wystawienia dokumentu gwarancyjnego opisanego 

wart. 577 § I k.c. 

2.Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanego przedmiotu 

umowy w tenninie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji w każdym przypadku stwierdzenia, iż wada 

nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3. W okresie gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmii za wady na 

zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

§5 
I.Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy 


Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 


I) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada 


Wykonawca- w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.2. 


2) w razie przekroczenia tenninu dostawy przez Wykonawcę - w wysokości I % wartości 


wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. 


3) w razie przekroczenia tenninu na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 


gwarancji - w wysokości 2 % wartości brutto reklamowanego asortymentu za każdy dzień opóźnienia. 


4) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę - w wysokości 10% 


wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust.2. 


§6 
Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwy 

miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego. 

§7 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
(RaDO) infonnuję, iż Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta 
Garwolina z siedzibą przy ul. Staszica 15,08-400 Garwolin, adres email: umg@garwolin.pl. tel. 25786 
42 42 jest Burmistrz Miasta Garwolina. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: 
iod@garwolin.pl 

Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, a podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. I, lit. b) RaDO. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymagań 
prawnych nakładanych na Administratora w obszarze administracji publicznej. Pana dane osobowe 
mogą zostać udostępnione dostawcom systemów infonnatycznych, finnom doradczym i audytowym 
oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator. 

Posiada Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,~g 
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ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan również prawo wniesienia 
skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż 

przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Podanie przez Pana danych osobowych 
jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem. 
Strony wzajemnie powierzają sobie przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji 
niniejszej umowy. 

§8 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: 
- dwa egzemplarze dla Zamawiającego 
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy 

Zamawiający: Wykonawca: 

ARMATEC S.C. 

Arkadiusz Błach, Mateusz Borowski 


02-682 Warszawa. ul.Bokserska 1/208 

>JIP: 6030075017. REGON: 200761299 


www.armatec.pl 


Armatec s.c. 
Mateusz Borows~i 
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