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UMOWA Nr /2018 wzór 

Zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówieñ Publicznych, na podstawie jej art. 4 pkt. 8 pomiêdzy Gmin¹ Miasta 
Radomia ul. Kiliñskiego 30 26 - 600 Radom NIP 796 281 75 29 ( Nabywca ) w ramach dzia³alnoœci Zak³adu Us³ug Komunalnych 
w Radomiu ul. Sucha 15 26-600 Radom reprezentowanego przez Dyrektora Roberta Rutkowskiego, zwanego w dalszej czêœci 
umowy Zamawiaj¹cym 
a 

reprezentowanym przez 

zwanym w dalszej czêœci umowy Dostawc¹ 

stosownie do dokonanego przez Zamawiaj¹cego wyboru oferty Dostawcy okreœlonej pismem 

zarejestrowanym w dzienniku korespondencyjnym Zamawiaj¹cego w dniu , i która jest integraln¹ czêœci¹ 
niniejszej umowy, zosta³a zawarta umowa nastêpuj¹cej treœci: 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez Dostawcê do siedziby Zamawiaj¹cego: 
120 szt. - sznurów lampek choinkowych LED zewnêtrznych - przeŸroczystych ( barwa œwiat³a bia³a ciep³a ) 

z co 5 - 6-t¹ migaj¹c¹ diod¹ ( barwa œwiat³a zimna bia³a ) przystosowanych do zasilania bezpoœrednio 
z sieci 230 V ( BEZ SZNURÓW ZASILAJ¥CYCH ) o parametrach okreœlonych w niniejszej umowie. 

§ 2 

1. Jeden sznur w/w lampek zawiera 100 szt. lampek LED i sk³ada siê z dwóch sznurów d³ugoœci 5 mb ka¿dy po³¹czonych 
ze sob¹ skrêcan¹ szybkoz³¹czk¹ hermetyczn¹, która umo¿liwia wykorzystanie ka¿dego odcinka ( 5 mb ) osobno. 

2. Sznury o mocy 8*10 W ka¿dy, maj¹ mo¿liwoœæ ³¹czenia siê do 30 kompletów i mog¹ byæ zasilane bezpoœrednio z sieci 
230 V. 

3. Klasa ochronnoœci w/w sznurów lampek choinkowych zewnêtrznych minimum IP- 44. 
4. Lampki LED s¹ rozmieszczone w odstêpie co 10 cm i : 

a) s¹ zabezpieczone specjaln¹ kapsu³¹, 
b) posiadaj¹ os³onê ochronn¹ wykonan¹ na po³¹czeniu lampki LED - przewód. 

5. Sznury lampek musz¹ byæ wykonane z gumy w kolorze zielonym i posiadaæ du¿¹ elastycznoœæ ( mo¿liwoœæ zagiêcia pod 
k¹tem 180°) oraz wytrzyma³oœæ w zakresie temperatur od -20°C do +50°C, a tak¿e musz¹ byæ odporne na dzia³anie 
promieni UV. 

6. Okres gwarancji na dostarczone materia³y wymienione w umowie wynosi 12 miesiêcy od daty ich dostawy - na ka¿dy sznur 
lampek LED z osobna. 

§3 
Termin realizacji przez Dostawcê dostawy dla Zamawiaj¹cego wszystkich sznurów lampek choinkowych opisanych niniejsz¹ 
umow¹ strony ustalaj¹ na dzieñ 16.11.2018 r. do godziny 13:00. Za ka¿dy dzieñ opóŸnienia dostawy choæby czêœci sznurów 
lampek choinkowych LED, z iloœci zamawianych niniejsz¹ umow¹, Dostawca zap³aci Zamawiaj¹cemu karê umown¹ 
w wysokoœci 2% ³¹cznej kwoty umowy brutto, za ka¿dy dzieñ opóŸnienia dostawy. 

§ 4 
1. Za terminowe dostarczenie sznurów lampek choinkowych opisanych niniejsz¹ umow¹ Zamawiaj¹cy zap³aci Dostawcy 

przelewem ³¹cznie kwotê brutto , na wskazany przez Dostawcê w z³o¿onej ofercie numer rachunku, 
w ci¹gu 14 dni od daty dostarczenia wszystkich 120 szt. sznurów lampek choinkowych opisanych niniejsz¹ umow¹ oraz 
z³o¿eniu przez Dostawcê w Zak³adzie Us³ug Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26 - 600 Radom prawid³owo 
wystawionej faktury zawieraj¹cej poni¿sze dane: 

Nabywca: Gmina Miasta Radomia, ul. Jana Kiliñskiego 30 26-600 Radom NIP: 796-28-17-529; 
Odbiorca: Zak³ad Us³ug Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom. 

§ 5 

Wszelkie spory wynik³e w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygaj¹ S¹dy w³aœciwe miejscowo dla Zamawiaj¹cego. 

§ 6 

Umowa zosta³a sporz¹dzona w dwóch jednakowo brzmi¹cych egzemplarzach po jednym dla ka¿dej ze stron. 

Dostawca Zamawiaj¹cy 


