Załącznik nr 2 - wzór umowy
do zapytania cenowego określonego pismem DT.26.4.2020.AK2 z dnia 24.11.2020 r.

UMOWA Nr

/2020 wzór

Zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie jej art. 4
pkt. 8 pomiędzy Gminą Miasta Radomia ul. Kilińskiego 30 26 - 600 Radom NIP 796 281 75 29
(Nabywca) w ramach działalności Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 26-600
Radom reprezentowanego przez Dyrektora Roberta Rutkowskiego, zwanego w dalszej części
umowy Zamawiającym
a
reprezentowanym przez
zwanym w dalszej części
umowy Dostawcą
stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy określonej pismem

zarejestrowanym w dzienniku korespondencyjnym Zamawiającego w dniu
integralną częścią niniejszej umowy, została zawarta umowa następującej treści:

, i która jest

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez Dostawcę do siedziby Zamawiającego:
szt. - sznurów lampek choinkowych LED zewnętrznych - przeźroczystych (barwa światła biała
ciepła) z co 5 - 6-tą migającą diodą (barwa światła zimna biała) przystosowanych do zasilania
bezpośrednio z sieci 230 V (BEZ SZNURÓW ZASILAJĄCYCH) o parametrach określonych w niniejszej
umowie.
§2
1. Jeden sznur ww. lampek zawiera 100 szt. lampek LED i składa się z dwóch sznurów długości
5 mb każdy połączonych ze sobą skręcaną szybkozłączką hermetyczną, która umożliwia
wykorzystanie każdego odcinka (5 mb) osobno.
2. Sznury o mocy 8+10 W każdy, mają możliwość łączenia się do 30 kompletów i mogą być zasilane
bezpośrednio z sieci 230 V.
3. Klasa ochronności ww. sznurów lampek choinkowych zewnętrznych minimum IP- 44.
4. Lampki LED są rozmieszczone w odstępie co 10 cm i:
a) są zabezpieczone specjalną kapsułą,
b) posiadają osłonę ochronną wykonaną na połączeniu lampki LED - przewód.
5. Sznury lampek muszą być wykonane z gumy w kolorze zielonym i posiadać dużą elastyczność
(możliwość zagięcia pod kątem 180°) oraz wytrzymałość w zakresie temperatur od -20°C do
+50°C, a także muszą być odporne na działanie promieni UV.
6. Okres gwarancji na dostarczone materiały wymienione w umowie wynosi 12 miesięcy od daty
ich dostawy - na każdy sznur lampek LED z osobna.
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§3
Termin realizacji przez Dostawcę dostawy dla Zamawiającego wszystkich sznurów lampek
choinkowych opisanych niniejszą umową strony ustalają na dzień
do godziny
Za każdy dzień opóźnienia dostawy choćby części sznurów lampek choinkowych LED, z ilości
zamawianych niniejszą umową, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2%
łącznej kwoty umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia dostawy.
§4
1. Za terminowe dostarczenie sznurów lampek choinkowych opisanych niniejszą umową
Zamawiający zapłaci Dostawcy przelewem łącznie kwotę
brutto, na wskazany
przez Dostawcę w złożonej ofercie numer rachunku, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia
wszystkich
szt. sznurów lampek choinkowych opisanych niniejszą umową oraz złożeniu
przez Dostawcę w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26 - 600 Radom
prawidłowo wystawionej faktury zawierającej poniższe dane:
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
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.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.
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§6
Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygają Sądy właściwe miejscowo
dla Zamawiającego.
§7
Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

Dostawca

Zamawiający
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