GM-OŚ.272....…....2019.JB
UMOWA
zawarta w dniu ..…….….….…..…..... roku w Chełmnie
pomiędzy:
Gminą Miasto Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
reprezentowaną przez:
Artura Mikiewicza – Burmistrza Miasta Chełmna
zwaną dalej Zamawiającym
a
..….….….…….….…….…..…..
...….….….….……..……….…..…..
.…….….…….…..…….…….….……..….
...….….…….….……..….…….…..
....…...….….…….…...…..……..……...
reprezentowaną przez:
..…….….….….….…….….…….….….…….…..
zwanym dalej Wykonawcą
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w 2019 roku następujące zamówienie:
Dostawa we wskazane miejsce wraz z rozładunkiem n/w fabrycznie nowych materiałów
budowlanych:
 Kostka brukarska betonowa grubość 6 cm szara – 1000 m2
 Krawężnik drogowy szary 100/30/15 – 200 szt.
 Obrzeża betonowe szare 100/30/8 – 200 szt.
 Płyty ażurowe 40/60/10 – 113 m2

§2
1. Termin realizacji dostaw ustala się na okres od .………….….……….. r. do 31.12.2019 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać kostkę betonową, obrzeża betonowe, krawężniki
i płyty dla Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna, na
każde zgłoszenie telefoniczne z jednodniowym wyprzedzeniem.
3. Materiały winny odpowiadać co do jakości, wyrobom dopuszczalnym do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz posiadać aprobatę techniczną zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.
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4. W przypadku gdy dostarczony materiał nie będzie odpowiadał normą jakościowym,
wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowy odpowiadający co do jakości na własny
koszt.
5. W przypadku uszkodzeń mechanicznych podczas transportu wykonawca wymieni go na nowy
i na własny koszt.
§3
Zamawiającego reprezentować będzie:
Mariusz Krygier, Zygmunt Szuster
Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pokój nr 021a,
tel. 56 677-17- 25,46
§4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy obliczane będzie jako iloczyn
ilości faktycznie dostarczonych materiałów wskazanych w § 1 niniejszej umowy i ceny
jednostkowej określonej w ofercie.
2. Cena jednostkowa za 1 m2 Kostki betonowej grubość 6 cm szara wraz z dowozem do siedziby
Zamawiającego, zgodnie z przedstawioną ofertą wynosi:
..….….….…... zł brutto
(słownie: ..……….…..………..…...….….…….…..…..……….)
3. Cena jednostkowa za 1 szt. Krawężnika drogowego szarego 100/30/15 wraz z dowozem do
siedziby Zamawiającego, zgodnie z przedstawioną ofertą wynosi:
..….…………. zł brutto
(słownie: ....….……….….…….……..…….…….…...)
4. Cena jednostkowa za 1 szt. Obrzeża betonowego szarego 100/30/8 wraz z dowozem do
siedziby Zamawiającego, zgodnie z przedstawioną ofertą wynosi:
.……….….….... zł brutto
(słownie: ..….…….…….…….….……....…..…..….)
5. Cena jednostkowa za 1 m2 Płyty ażurowej 40/60/10 wraz z dowozem do siedziby
Zamawiającego, zgodnie z przedstawioną ofertą wynosi:
.………..….….... zł brutto
(słownie: ………………..….….........….……………..)
6. Cena jednostkowe brutto mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku VAT.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania cen w niezmienionej wysokości przez cały termin
umowy z zastrzeżeniem ust. 6 § 4 niniejszej umowy.
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8. Przewidywana wartość umowy w okresie realizacji umowy wyniesie ..……….….….…... zł brutto
(słownie: ..…….…….….……….….…….…….….…….……….….…..)
9. Wartość umowy została określona w sposób szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmiany wartości umowy w zależności od potrzeb. Faktyczna liczba oraz wartość
wykonanych dostaw zależna będzie od potrzeb Zamawiającego. Wartość zawarta w ust 8 § 4
nie może być traktowana jako tożsama z końcową wartością zamówienia.
10. Niewykorzystanie limitów kwotowych tj. kwota ..….…….…….. zł brutto, w przypadku gdy nie
wystąpi potrzeba dostawy materiału, nie może być podstawą roszczeń ze strony wykonawcy.
§5
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie każdorazowo po dostarczeniu
materiału protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. Płatność za wykonanie usługi nastąpi na podstawie faktur w terminie 30 dni od daty przedłożenia
faktury w siedzibie zamawiającego. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu dostawy
w wysokości 0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w zapłaceniu faktury w wysokości
odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
§7

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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
(zwane dalej RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych (ADO) wobec danych osób
imiennie wskazanych w Umowie, w tym przedstawicieli kontaktowych i osób wskazanych do realizacji
Umowy, jest: : Burmistrz Miasta Chełmna. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się email iod.um@chelmno.pl lub korespondencyjnie na adres Gmina Miasto Chełmno, ul. Dworcowa 1,
86-200 Chełmno. Dane osobowe wskazanych powyżej osób do kontaktu przetwarzane będą w celu
realizacji Umowy. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, czyli w
celu wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy oraz jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Uzasadnionym
interesem ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest
dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

3

Uprawnione organy publiczne, Urząd Miasta, Podmioty dostarczające korespondencję, Podmioty
wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, Podmioty świadczące usługi obsługi
prawnej, Podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne oraz Podmioty świadczące usługi IT.
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. W zakresie
realizacji Umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres
wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń. W zakresie realizacji
uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia
wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Informujemy o przysługującym prawie do:
dostępu do danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia
przetwarzania swoich danych, po zakończeniu Umowy dodatkowo o prawie do usunięcia danych, po
zakończeniu okresów wynikających z przepisów prawa. Z uprawnień można skorzystać kontaktując
się z ADO. Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 i 14 RODO, względem Przedstawicieli, których dane
zostaną wskazane w Umowie, w tym do celów kontaktowych bądź realizacji Umowy, zrealizują Strony
Umowy, każda względem swojego Przedstawiciela.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§9
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze
stron.
Zamawiający

Wykonawca
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