Projekt umowy / Umowa
zawarta w dniu ………………………. w Radomiu
pomiędzy:
Gminą Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu
ul. Kilińskiego 30 ; 26 – 600 Radom
NIP 796-281-75-29
Zakładem Usług Komunalnych w Radomiu z siedzibą 26-600 Radom, ul. Sucha 15,
NIP 948-249-54-17,
reprezentowanym przez:
Pana Roberta Rutkowskiego – Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu
Zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………..
NIP ………………………… REGON ……………………
z siedzibą: ul. …………………, ……………………..,
reprezentowanym przez ………………………………..zwanym dalej „Dostawcą".
Niniejsza umowa zawarta jest bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp
( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ).
W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty wyłonionej w zapytaniu
cenowym nr ……………………. z dnia ……………….. r. zawarto umowę następującej treści:
§1
Przedmiot umowy:
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywny zakup piachu do piaskownic
posiadającego aktualne na 2019 r. świadectwo czystości piachu (atest), świadczące
o braku czynników parazytologicznych ( ok. 400 t. ), w dalszej części umowy zwany
„towarem".
2. Cena jednostkowa towaru określona jest w § 2 pkt 1 niniejszej umowy pozostaje
niezmienna przez cały okres jej realizacji.
3. Ilość towaru może zostać zmieniona w zależności od potrzeb Zamawiającego pod
warunkiem, że nie zostanie przekroczona wartość zobowiązania za wykonanie
całości przedmiotu umowy określona w § 2 pkt 1 b) niniejszej umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia dostawy
w ramach przedmiotu zamówienia do 30% wielkości całego zadania w granicach
posiadanych środków na jego realizację.
§2
Wartość umowy:
1. Zgodnie z przedstawioną przez Dostawcę i przyjętą ofertą cenową przez
Zamawiającego, cena netto oferowanego piachu do piaskownic posiadającego
aktualne na 2019 r. świadectwo czystości piachu, świadczące o braku czynników
parazytologicznych, zamawiana ilość ok. 400 ton.
a) cena za 1 tonę piachu do piaskownicy wynosi netto …..……….. zł/t
( słownie …………………….……………………………………….………………. zł. ).
b) nominalna wartość zobowiązania za wykonanie całości przedmiotu umowy
wynosi netto: ……………… zł (słownie:………………………………………………
………………………….……………………….. złotych) plus …...…% podatku vat.
2. Zapłata za dostarczone towary nastąpi po odbiorze towaru, w formie polecenia
przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty
dostarczenia do siedziby Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury
z numerem konta bankowego Dostawcy ( potwierdzonej dokumentami wydania
towaru – WZ ).
3. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi
najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie płatności.

4. Dane płatnika:

Nabywca:
Gmina Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom
NIP: 796-28-17-529.
Odbiorca: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom.
5. W razie zwłoki w zapłacie przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia,
Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.
6. Odpowiedzialnymi za realizację umowy w zakresie złożonego zamówienia ze strony
Zamawiającego jest:
- Starszy Mistrz Działu Technicznego.
§4
Odbiór towaru realizowany będzie sukcesywnie własnym transportem i na swój koszt przez
Zamawiającego z siedziby Dostawcy w okresie od dnia podpisania umowy do 31.11.2019 r.
w dni robocze w godz. 700 – 1500.
§5
Reklamacja:
W przypadku stwierdzenia wady jakościowej lub ilościowej towaru Zamawiający zawiadomi
Dostawcę o wadzie w terminie 7 dni od jej wykrycia. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia
zgłoszonych wad, na swój koszt, w terminie 7 dni od zawiadomienia o ich stwierdzeniu,
a jeśli wad nie będzie można usunąć, to do wymiany towaru na taki sam towar wolny od wad
w wyżej wymienionym terminie.
§6
Prawo odstąpienia:
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§7
Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania do 30.11.2019 r.
§8
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. Unijnym Rozporządzeniem
dotyczącym ochrony danych osobowych- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (określane jako „ RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych
w Radomiu, ul: Sucha 15, 26-612 Radom.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@zuk.radom.pl.
3. Podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 a), b),e),f) RODO tj. wyrażenie
dobrowolnej zgody i prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie
,jeśli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie ,a nadto przetwarzanie danych
osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi a także przetwarzanie
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych.
5. Zgodnie z art.15 ust.1 przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat w oparciu
o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do
momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego).
8. Z naszej strony jako administrator pragniemy zapewnić ,iż dołożymy wszelkich starań
i środków aby Pani/Pana dane osobowe były u nas bezpieczne i przetwarzane
zgodnie z literą prawa.
§8
Postanowienia końcowe:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne spory dotyczące realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy dla
Zamawiającego Sąd.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem
dla: Zamawiający – egz. Nr 1, Dostawca – egz. Nr 2.
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