
                                                                              
Załącznik nr 2do zapytania cenowego  

znak sprawy DA.26.13.2020.JP z dnia 15.04.2020 
 

PROJEKT UMOWY 

 

zawarta w dniu …………………. r. 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 

ul. Sucha 15; 26-600 Radom, 

reprezentowanym przez  

Pana Roberta Rutkowskiego- Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu 

Zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

………………………………………….  

NIP ……………………………….. REGON ……………………………… 

z siedzibą: ul. …………………….., ……………………w imieniu którego 

działa………………………………………………….., 

zwanym dalej „Wykonawcą ". 

 

Niniejsza umowa zawarta jest bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP. W wyniku wyboru oferty, dokonanego na 

podstawie zapytania cenowego nr DA.26.13.2020.JP i  wyborze dostawcy 

oferującego najniższą cenę, strony zawierają umowę o następującej treści: 

§1 

Przedmiot umowy: Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa wody 

mineralnej ……………………., w dalszej części umowy zwanych „towarem". 

Asortyment, ilość, ceny jednostkowe towaru określa załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. Ceny określone w załączniku 1 pozostają niezmienne przez okres realizacji 

niniejszej umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia dostawy        

w ramach przedmiotu zamówienia do 20% wielkości całego zadania w granicach 

posiadanych środków na realizacje tego zadania bez konieczności sporządzania 

aneksu.  

§2 

Wartość umowy:  

1. Wartość przedmiotu umowy zgodnie z przedstawioną i przyjętą ofertą cenową 

wynosi netto ………………………. zł (słownie: 

……………………………………………………..) plus obowiązujący podatek 

VAT (23%). 

2. Zapłata nastąpi po dostarczeniu towaru w formie polecenia przelewu 

 z rachunku bankowego Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania 



                                                                              
oryginału prawidłowo wystawionej faktury z numerem konta bankowego 

Wykonawcy.  

3. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika 

nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie płatności. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT na Gminę Miasta 

Radom z siedziba w Radomiu  przy ul. Jana Kilińskiego 30: 

 NIP: 796-281-75-29 z odnośnikiem ,że faktura dotyczy Zakładu Usług 

Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 (odbiorca).  

 

§3 

Miejsce wykonania umowy: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z 

wniesieniem do: Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 oraz do 

Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 pok. nr 74 – w zależności od 

miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego. 

§4 

Termin realizacji: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do miejsca 

wykonania umowy własnym transportem i na swój koszt w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

§5 

Warunki dostawy:  

1. Wykonawca dostarczy towar w dostawach sukcesywnych wynikających 

 z zamówień cząstkowych składanych na piśmie przez Zamawiającego. 

2. Za szkody lub braki powstałe w czasie transportu z winy przewoźnika 

odpowiada Wykonawca. Dostarczony towar będzie fabrycznie nowy. Towary 

będą dostarczone w opakowaniu fabrycznym bez znamion używalności.  

3. Odbioru dokonuje Zamawiający po otrzymaniu towaru w miejscu wykonania 

umowy.  

4. Odpowiedzialnymi za realizację umowy w zakresie złożonego zamówienia ze 

strony Zamawiającego są: 

1) Kierownik Działu Administracyjnego 

2) Kierownik Działu Zieleni i Konserwacji  

3) Kierownik Działu Obsługi Pomieszczeń Urzędu Miejskiego 

4) Kierownik Działu Technicznego 

5) Kierownik Działu Transportu 

§6 

Reklamacja: W przypadku stwierdzenia wady jakościowej lub ilościowej towaru 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie w terminie 7 dni od jej wykrycia. 

Wykonawca 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. 

 

 

 



                                                                              
§7 

Kary umowne: 

1. Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotowej umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących 

przypadkach i w wysokościach: 

a) 30% wartości niezrealizowanych dostaw, gdy Zamawiający odstąpi od 

umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca; 

b) 30% wartości niezrealizowanych dostaw, gdy od umowy odstąpi 

Wykonawca, 

c) 3% wartości dostawy z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki                         

w dostarczeniu zamówionych towarów wolnych od wad w miejsce 

wadliwych towarów; 

d) 3% wartości dostawy niezrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia. 

2. Kary umowne oblicza się od wartości brutto przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający niezależnie od kary umownej może dochodzić od Wykonawcy 

odszkodowania na ogólnych zasadach odpowiedzialności kontraktowej, 

przewyższającego wysokość kary umownej. 

4. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem 

Zamawiającego z tego powodu, że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy przez Wykonawcę było następstwem nie wykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów. 

§ 8 

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 Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

§9 

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania do 30.09.2020  r. 

 

§10 

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; Wykonawcy - egz. Nr 2. 

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 


