
Załącznik nr 4 do zapytania cenowego 
znak sprawy: DT.230.22.2019.PS z 08.10.2019 r. 

UMOWA Nr / 2019 - wzór 
zawarta w dniu 2019 r. w Radomiu pomiędzy: 
Gminę Miasta Radomia ul. Kilińskiego 30, 26 - 600 Radom NIP 796 281 75 29 w imieniu której 
działa 
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26 - 600 Radom 
reprezentowany przez Dyrektora Roberta Rutkowskiego, zwany w dalszej części umowy 
„Zamawiającym", 
a: 

zwanym dalej „Wykonawcą". 

Niniejsza umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych na podstawie art. 4 ust 8 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 tekst jednolity). 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie i dostawa przez Dostawcę do siedziby 

Zamawiającego: 
a) 3 kompletów flag poziomych o wymiarach 125 x 200 cm na maszty aluminiowe tj. 3 szt. 

flag „Narodowa" i 3 szt. flag Miasta Radom z Herbem w wersji uroczystej, 
b) 3 szt. flag „Unia Europejska" o wym. 125 x 200 cm, 
c) 14 szt. flag „Siła w Precyzji" - Radom o wym. 125 x 500 cm (pionowa z tunelem 

i 6 karabińczykami po lewej stronie) 
d) 14 szt. flag „Narodowa" - Polska o wym. 125 x 500 cm (pionowa z tunelem 

i 6 karabińczykami po lewej stronie), 
e) 18 szt. flag „Narodowa" - Polska o wym. 100 x 400 cm (pionowa z tunelem 

i 5 karabińczykami po lewej stronie), 
f) 18 szt. flag „Siła w Precyzji" - Radom o wym. 100 x 400 cm (pionowa z tunelem 

i 5 karabińczykami po lewej stronie), 
g) 15 szt. flag „Narodowa" - Polska o wym. 100 x 160 cm (pozioma z 3 karabińczykami 

po lewej stronie). 
h) 300 szt. drzewce do zawieszania flag, wykonanych z drewna sosnowego o średnicy 

22 mm oraz długości 150 cm, zaokrąglonych na końcu aby nie uszkadzać flagi. 
§ 2 

1. Trwałość kolorów materiału flagowego i nadruków (odporność na promieniowanie UV) lub 
zmiany w strukturze dzianiny (kurczenie, rozprężanie) powstałe w toku prawidłowej 
eksploatacji flag, a także trwałość ich szycia oraz elementów mocujących podlegają minimum 
6 miesięcznej gwarancji, którą Dostawca gwarantuje niniejszą umową. 

2. Każda flaga wymieniona w § 1 punkt 1 podpunkt a, b, c, d, e, f, g wykonana będzie z materiału 
flagowego 100% poliester o gr. 115g/m2, wokół obszyta, zawierać musi stosowne 
wzmocnienia oraz być wyposażona w: 
a) 3 szt. karabińczyków plastikowych białych, rozstawionych w równych odległościach na 

lewym boku flagi (dotyczy flag o wym. 125 x 200 cm). 
b) 6 szt. karabińczyków plastikowych białych, rozstawionych w równych odległościach na 

lewym boku flagi. U góry flagi otwarty tunel z materiału flagowego 6 cm na płasko, a od 
strony masztu obszyta także taśmą szerokości 50 mm (dotyczy flag o wym. 125 x 500 
cm). 
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c) 5 szt. karabińczyków plastikowych białych, rozstawionych w równych odległościach na 
prawym boku flagi. U góry flagi otwarty tunel z materiału flagowego 6 cm na płasko, a od 
strony masztu obszyta także taśmą szerokości 50 mm, (dot. flag o wym. 100 x 400 cm). 

d) 3 szt. karabińczyków plastikowych białych, rozstawionych w równych odległościach po 
lewej stronie flagi (dotyczy flag o wym. 100 x 160 cm). 

§ 3 

Termin realizacji wykonania i dostawy dla Zamawiającego flag, opisanych niniejsza umową 
strony ustalają na dzień do godziny Za każdy dzień 
opóźnienia wykonania i dostawy choćby części flag z ilości zamawianych niniejszą umową, 
Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 3% brutto łącznej kwoty umowy. 

§ 4 
1. Za terminowe wykonanie i dostarczenie flag oraz drzewcy opisanych niniejszą umową 

Zamawiający zapłaci Dostawcy przelewem łącznie kwotę złotych brutto 
(słownie: ) na wskazany przez Dostawcę numer 
rachunku, w ciągu 14 dni od daty złożenia w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu ul. 
Sucha 15, 26-600 Radom prawidłowo wystawionej faktury, która zawierać musi poniższe 
dane: 
Nabywca: Gmina Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom NIP: 796 2817 529; 
Odbiorca: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom, 
a) Dostawca zobowiązuje się do złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo 

wystawioną fakturę najpóźniej do dnia 
2. Na łączną kwotę brutto, określoną w § 4 ust. 1 umowy, składają się: 

a) 3 szt. flag „Narodowa" o wym. 125 x 200 cm na maszty aluminiowe za kwotę 
zł brutto. 

b) 3 szt. flag „Miasta Radom" - z herbem w wersji uroczystej o wym. 125 x 200 cm na maszty 
aluminiowe za kwotę brutto. 

c) 3 szt. flag „Unia Europejska" o wym. 125 x 200 cm za kwotę zł brutto. 
d) 14 szt. flag „Siła w Precyzji" - Radom o wym. 125 x 500 cm (pionowa z tunelem 

i 6 karabińczykami po lewej stronie) za kwotę zł brutto. 
e) 14 szt. flag „Narodowa" - Polska o wym. 125 x 500 cm (pionowa z tunelem 

i 6 karabińczykami po lewej stronie) za kwotę zł brutto. 
f) 18 szt. flag „Narodowa" - Polska 100 x 400 cm ( pionowa z tunelem i 5 karabińczykami 

po lewej stronie) za kwotę zł brutto. 
g) 18 szt flag „Siła w Precyzji" - Radom 100 x 400 cm (pionowa z tunelem 

i 5 karabińczykami po lewej stronie) za kwotę zł brutto. 
h) 15 szt. flag „Narodowa" - Polska 100 x 160 cm (pozioma z 3 karabińczykami po lewej 

stronie) za kwotę zł brutto. 
i) 300 szt. drzewce do zawieszania flag, wykonanych z drewna sosnowego o średnicy 

22 mm oraz długości 150 cm, zaokrąglonych na końcu aby nie uszkadzać flagi za kwotę 
zł brutto. 

§ 5 
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 Danyrh - iorl.kontaktozuk.radom.pl. 
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3. Podstawą przetwarzania danych jest art 6 ust.l 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. 

§6 
1. Wszelkie zmiany w umowie, za zgodą jej stron, pod rygorem nieważności, mogą być 

dokonywane w formie pisemnej. 
2. W przypadku zaistnienia sporu strony umowy zobowiązują się przekazać sprawy do 

rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 
3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 
5. Integralną część umowy stanowią: 

a) formularz oferty Wykonawcy; 
b) kserokopia zapytania cenowego, znak: DT.230.22.2019.PS z dnia 08.10.2019 r. wraz 

z jego załącznikami. 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
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