
     Załącznik nr 2 wzór umowy 

Umowa nr…………………….. 

zawarta w dniu ………….. w Radomiu pomiędzy Gminą Miasta Radomia, ul. Kilińskiego 30; 26-

600 Radom, Zakładem Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom, 

reprezentowanym przez Pana Łukasza Kasprzyckiego – Dyrektora Zakładu Usług 

Komunalnych w Radomiu zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 

 

„Umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych” 

Niniejsza umowa zawarta została na podstawie Regulaminu udzielania przez Zakład Usług 

Komunalnych w Radomiu zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000,00 

złotych netto. W wyniku wyboru oferty, dokonanego na podstawie zapytania cenowego  z dn. 

………… i wyborze Wykonawcy oferującego najniższą cenę, strony zawierają umowę 

następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowych 2 sztuk rozsiewaczy 

komunalnych piasku i soli wraz z ich uruchomieniem, których szczegółowy opis zawarty jest                                     

w dokumentacji  postępowania znak ………………………., załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanej                                       

w dalszej części umowy „rozsiewacze komunalne” 

2. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuję się do świadczenia usług 

przeglądów okresowych w okresie trwania gwarancji zgodnie                                                                               

z harmonogramem przeglądów.  

§ 2 

Wykonawca oświadcza, że rozsiewacze komunalne, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, 

są fabrycznie nowe są jego własnością, nie posiadają wad fizycznych i prawnych, nie mają do 

nich prawa osoby trzecie, nie są przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia 

czy też zastawu. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie 30 dni od 

podpisania umowy.  

2 .Wraz z wydaniem rozsiewaczy komunalnych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty 

gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim oraz wszelkie inne dokumenty (gwarancje, 

certyfikaty, deklaracje zgodności, homologacje dopuszczenia do pracy) 



3. Dokumenty o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu muszą być dostarczone                        

w języku polskim. 

4. Produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty i atesty higieniczne 

bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach. 

5. Przekazanie rozsiewaczy wraz z dokumentacją wymienioną w ust. 2 niniejszego paragrafu 

zostanie potwierdzone protokołem zdawczo- odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli 

stron umowy wymienionych w § 6 niniejszej umowy. 

6. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie,                     

a w razie gdyby wady nie nadawały się do usunięcia uprawniony będzie do odstąpienia od 

umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w terminie                 

do 7 dni od dostawy z zakresu użytkowania rozsiewaczy komunalnych oraz do wsparcia 

instruktażowego poprzez ewentualne konsultacje, w tym telefoniczne w okresie trwania 

gwarancji.  

8. Do dnia protokolarnego bezusterkowego wydania Zamawiającemu rozsiewaczy 

komunalnych ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy. 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wszelakich wad 

fizycznych i prawnych.  

2. Wykonawca udziela na zakupione rozsiewacze komunalne ………. miesięcznej gwarancji                  

i rękojmi od daty podpisania protokołu odbioru.  

3. Podpisane dokumenty gwarancyjne zostaną przekazane Zamawiającemu w dniu wydania 

przedmiotu umowy. 

4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego rozsiewaczy komunalnych. 

5. Gwarancja wykonawcy obejmuje w szczególności wszystkie wykryte podczas eksploatacji 

usterki, wady i uszkodzenia urządzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją 

użytkowania.  

6. Koszty napraw gwarancyjnych oraz serwisu gwarancyjnego, w tym wymaganych 

przeglądów i wszystkie inne z tym związane pokrywa Wykonawca. Serwis odbywa się                            

w siedzibie Zamawiającego, bądź u dostawcy przy pomocy wykwalifikowanych pracowników 

serwisu lub przez producenta urządzenia.  

7. W zakres bezpłatnych usług gwarancyjnych wchodzi również dojazd i praca osób 

wykonujących czynności gwarancyjne w imieniu Wykonawcy oraz pozostałe koszty niezbędne 

do świadczenia usług gwarancyjnych, w tym koszty dostawy i odbioru wymienionych 

urządzeń jak i wymieniane urządzenia.  

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest świadczyć bezpłatny przegląd 

serwisowy, który uwzględnia koszt roboczogodzin dotyczących przeglądu, naprawy jak                      

i wymiany części serwisowych popsutych w trakcie prawidłowej eksploatacji materiałów jak                           

i części eksploatacyjnych zużytych  w sposób naturalny, a także wykonanie czynności 

konserwacyjno-eksploatacyjnych.  



9. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji przystąpi do usuwania 

wad i/lub usterek zgłaszając się do Zamawiającego po odbiór i/lub udostepnienie rozsiewaczy 

w celu regulacji lub/i naprawy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki max w terminie 5 dni kalendarzowych 

od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

11. Naprawy urządzenia będą realizowane przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych, 

nieużywanych podzespołów, przez producenta lub autoryzowany serwis producenta.  

12. W przypadku gdy naprawa urządzenia potrwa dłużej niż 28 dni kalendarzowych lub gdy 

urządzenie będzie naprawiane więcej niż 3 razy (naprawa ma dotyczyć tego samego 

elementu), Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania wymiany urządzenia na 

nowe, takie samo, w ramach wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy od 

Zamawiającego.  

13. Gwarancja producenta udzielona jest niezależnie od gwarancji Wykonawcy. Okres 

gwarancji jakości udzielonej przez producenta sprzętu potwierdzą załączone przez 

Wykonawcę dokumenty gwarancyjne. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu                     

z którego dokonuje realizacji swych uprawnień tj. z rękojmi czy z gwarancji producenta, czy 

też z gwarancji Wykonawcy. Postanowienie niniejsze stanowi dokument gwarancji jakości                

w rozumieniu przepisu art. 577 Kodeksu Cywilnego.  

§ 5 

1. Strony ustalają, że cena za realizację przedmiotu umowy, niniejszej umowy wynosi brutto 

……………………… zł (słownie ………………………………………………………. złotych) w tym należny podatek VAT. 

2. Podane w ust. 1 ceny uwzględniają wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. 

Wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie oferty złożonej                                                                 

w postępowaniu znak …………………………………… stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Faktura Vat za przedmiot umowy opisany w § 1 niniejszej umowy zostanie wystawiona                         

i dostarczona Zamawiającemu w dniu przekazania przedmiotu umowy. 

4. Zapłata należności za realizację przedmiotu umowy następować będzie przelewem na 

konto bankowe wskazane przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Nie dopuszcza się możliwości waloryzowania cen – stawek podczas trwania umowy. 

6. Płatność nastąpi przelewem, na konto bankowe podane przez Wykonawcę. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem poniższych zapisów: 

1)Nabywca:  Gmina Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, 26-600 Radom NIP: 796-281-75-29 

2)Odbiorca: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom 

8. Odbiorcą faktury jest: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom 

§ 6 

1.Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy jest: Kierownik 

Działu Transportu, tel. 797009080. 



2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej umowy jest: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w/w przedstawicieli stron poprzez pisemną 

informacje o zaistniałej sytuacji. 

§ 7 

1. Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach o których mowa w Kodeksie cywilnym. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku: 

a) opóźnienia w dostawie rozsiewaczy komunalnych przekraczającego 7 dni od terminu 

określonego w umowie, 

b) opóźnienia w wydaniu kompletu dokumentów gwarancyjnych przekraczającego 7 dni od 

terminu określonego w umowie, 

c) dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z wymaganiami określonymi                                      

w dokumentacji postępowania lub załącznika do niniejszej umowy. 

§ 8 

1.W przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy lub dokumentów  gwarancyjnych            

w terminie, o którym mowa § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci, Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia względem terminu określonego § 3 ust. 1 

niniejszej umowy. 

2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu napraw gwarancyjnych o których mowa w § 4 ust. 

10 Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0.1 % wartości brutto 

przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia względem terminu 

określonego § 4 ust. 10 niniejszej umowy. 

3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego                                    

z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną                        

w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych przewidzianych                                       

w kodeksie cywilnym. 

5. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do 

zapłaty. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych                                                          

z kwoty należnego do zapłaty wynagrodzenia, choćby obie należności nie były wymagane. 

6. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

dotyczących Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną  w wysokości                  

5 % ceny brutto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust.1. 

§ 9 

1. Wszelkie oświadczenia związane z niniejszą umową winny być składane  w formie pisemnej 

na adres wskazany w umowie. 

2. Za datę doręczenia wszelkich oświadczeń związanych z niniejszą umową Strony przyjmują:  



a) datę potwierdzenia odbioru listu poleconego, albo datę adnotacji poczty o odmowie 

przyjęcia listu, albo datę pierwszego awiza pocztowego w przypadku zwrotu listu z adnotacją, 

że adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem lub nie ma tam swojej siedziby lub innej 

przyczyny 

b) datę doręczenia w inny sposób pisma - za potwierdzeniem odbioru. 

3. Strony zobowiązują się do pisemnego powiadomienia o zmianie adresu określonego                           

w niniejszej umowie, pod rygorem uznania za skuteczne doręczenia wszelkiej korespondencji 

na adres podany w umowie. 

§ 10 

1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w przypadkach wynikających                         

z przepisów kodeksu cywilnego, w szczególności niewykonania przedmiotu umowy                           

w terminie lub niewykonania obowiązków z udzielonej gwarancji lub rękojmi. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone w terminie 30 dni od zaistniałej okoliczności 

uzasadniających jego złożenie.  

§ 11 

1. Dokumentacja postępowania znak ……………………………………………………………                                        

oferta Wykonawcy oraz karta gwarancyjna stanowią integralną część niniejszej umowy. 

2. Ewentualne sprawy sporne wynikające z umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

§ 12 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych                          

w Radomiu  ul. Sucha 15, 26-600 Radom tel.: (48) 389 26 30 

2) W Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu został wyznaczony Inspektor Ochrony 

Danych – Izabela Remjasz, z którym kontakt jest możliwy pod adresem 

korespondencyjnym Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom 

oraz pod adresem e-mail: iod.kontakt@zuk.radom.pl 

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja i wykonanie umowy 

cywilnoprawnej: 

• Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. 

4) Pozyskane od Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane: podmiotom przetwarzającym 

je na zlecenie administratora oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do 

uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 



5) Administrator ma obowiązek przechowywać dane przez okres niezbędny do wykonania 

umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania 

dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami. 

6) Posiada Pan/Pani prawo do: 

• dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma 

możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są 

przetwarzane, 

• prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas 

konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych 

wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych 

• prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć 

wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość 

przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie 

przechowywać 

• prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie 

danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. 

Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów 

związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy 

publicznej powierzonej administratorowi. 

• prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym 

momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych, jeżeli są one 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub 

interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do 

zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu 

Pana/Pani wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych 

sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie 

uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za 

nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych 

narusza przepisy prawa, 

7) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego,  

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą, 

jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych może 

skutkować brakiem zawarcia i wykonanie umowy cywilnoprawnej.  

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

 



§ 13 

Umowa niniejsza sporządzona została w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

       Zamawiający                Wykonawca                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:                 

1. Dokumentacja postępowania znak 

2. Oferta wykonawcy 

3. Karta gwarancyjna 

 

 

 

 


