
Załącznik  nr 2 do zapytania cenowego 
DZ.26.3.2022.AS z dnia 08.02.2022r. 

Umowa nr ………./2022 
 

zawarta w dniu ……………………2022r. w Radomiu pomiędzy : 
Gmina Miasta Radomia NIP: 796-281-75-29  w imieniu której działa  Zakład Usług Komunalnych 
w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora - Pana Łukasza Kasprzyckiego 
zwanego w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
NIP ……………………………………. REGON ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez …………………………………………….  
zwanego w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”. 
 
Niniejsza umowa zawarta została na podstawie Regulaminu udzielania przez Zakład Usług 
Komunalnych w Radomiu zamówień, których wartość netto nie przekracza zgodnie z ustawą 
Prawo Zamówień Publicznych 130 tys. złotych. W wyniku wyboru oferty, dokonanego na 
podstawie zapytania cenowego  z dn. ………… i wyborze Wykonawcy oferującego najniższą cenę, 
strony zawierają umowę następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres rzeczowy obejmujący:  

sukcesywne świadczenie usług naprawy urządzeń typu: pilarki, wykaszarki, nożyce spalinowe, 
wertykulatory, kosiarki, opryskiwacze, dmuchawy do liści, kultywator zgodnie z zakresem 
szczegółowym w załączniku nr A do formularza oferty stanowiący  integralną część niniejszej umowy. 
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi związane  z naprawami w/w urządzeń, sukcesywnie       
w zależności od potrzeb Zamawiającego.  

2. Naprawy wykonane są na częściach oryginalnych producenta danego urządzenia oraz fabrycznie 
nowych. Wykonawca od dnia podpisania protokołu odbioru urządzenia z naprawy udzieli  12 
miesięcznej gwarancji na nowe części wymienione w urządzeniach. 
 

§ 2 
WARUNKI USŁUGI 

 
1. Zamówienie wykonania usługi naprawy przez Zamawiającego, następuje  z wyprzedzeniem 

24 godzin poprzez powiadomienie telefoniczne (w dniach roboczych). Po zgłoszeniu Wykonawca 
zobowiązany jest odebrać z bazy Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 własnym 
transportem urządzenie przeznaczone do naprawy i po naprawie dostarczyć do Zamawiającego 
(dotyczy Wykonawcy, którego warsztat naprawczy mieści się poza granicami administracyjnymi 
Miasta Radomia). Dopuszcza się możliwość dostarczenia urządzeń wymagających naprawy przez 
Zamawiającego do Wykonawcy bez powiadomienia telefonicznego tylko w przypadku gdy warsztat 
naprawczy mieści się w granicach administracyjnych Miasta Radomia.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy maksymalnie w ciągu  7 dni roboczych od dnia 
pobrania/ przekazania urządzenia. Zamawiający dopuszcza czas wydłużenia wykonania naprawy 
powyżej 7 dni w sytuacji gdy dostęp do części  jest utrudniony lub się wydłuży, po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Zamawiającym.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w trakcie naprawy i zobowiązuje 
się do ich pokrycia i naprawy.  



4. Wykonawca zobowiązuję się do przedstawienia Zamawiającemu informacji co i w jakiej ilości zostało 
wymienione lub naprawione w poszczególnym urządzeniu oraz zwrotu wymienionych lub 
uszkodzonych części. Odbiór i dostawa naprawionego urządzenia przez Wykonawcę dokonywane 
będzie za pośrednictwem protokołu stanowiącego załącznik B do Formularza oferty. 

5. Każdorazowo po wykonaniu naprawy Wykonawca będzie dokonywał wpisu w Książce kontroli 
maszyn i urządzeń -załącznik C do Formularza oferty.   

6. Do bieżącej współpracy w zakresie wykonywania niniejszej umowy upoważnione są następujące 
osoby: 
a) po stronie Zamawiającego- Kierownik Działu Zieleni i Konserwacji, Kierownik Działu Technicznego 
b) po stronie Wykonawcy – ………………………………………… 

 
  § 3 

TERMIN REALIZACJI 
 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania do 15.12.2022r. 
 

§ 4 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Maksymalna całkowita wartość za realizację przedmiotu umowy wynosi brutto ……………………………..; 

słownie: …………………………………………………………………………………… 
2. Wartość każdorazowych zamówień wynikać będzie z rozliczeń będących następstwem wykonania 

usługi na podstawie wystawionej faktury, według cen określonych w załączniku nr A do formularza 
oferty. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wykonywanych usług 
w ramach przedmiotu zamówienia do 20% wartości całego zamówienia określonego w § 4 ust. 1 
w granicach posiadanych środków na realizację tego zadania. 

4. Wykonawcy nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie wykorzystania całości 
wartości przedmiotu zamówienia 

 
§ 5 

WARUNKI PŁATNOSCI  
 

1. Zamawiający będzie regulował należności przelewem, na konto Wykonawcy, w wysokości określonej 
fakturami VAT, w terminie 14 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego oryginału prawidłowo 
wystawionej faktury na Gminę Miasta Radomia ul. Kilińskiego 30, (odbiorca Zakład Usług 
Komunalnych w Radomiu). 

2. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej               
w następnym dniu roboczym po terminie płatności. Ostatnią fakturę należy wystawić do dnia 
15.12.2022r.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji naprawy urządzenia w terminie podanym w § 2 pkt. 2 
umowy. Za każdy dzień opóźnienia naprawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
wysokości 0,05% brutto wartości maksymalnej całkowitej wartości przedmiotu zamówienia o której 
mowa w  §4 pkt.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

§ 6 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) 
informujemy, że: 
1)Administratorem jest Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15, 26-600 Radom.                                      
Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: iod.kontakt@zuk.radom.pl lub zadzwoń pod 
numer tel. 48 389 26 30 
2) W Zakładzie Usług Komunalnych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Izabela Remjasz,                      
z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym:  Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 
15, 26-600 Radom oraz pod adresem e-mail iod.kontakt@zuk.radom.pl 
3) Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja i wykonanie umowy cywilnoprawnej. 
4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. 
5) Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane organom upoważnionym 
do dostępu na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu 
należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, 
podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych. 
6) Administrator ma obowiązek przechowywać dane przez okres niezbędny do wykonania umowy,  a po 
jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony 
odrębnymi przepisami. 
7) Posiada Pani/Pan prawo do: 
• dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość pozyskania 
informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane, 
• prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia 
niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu 
danych 
• prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie 
przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku 
zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać 
• prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych.  W przypadku 
zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, 
gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków 
administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy 
publicznej powierzonej administratorowi. 
• prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw 
wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f 
(prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy 
zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu 
Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej 
podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania 
danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub 
podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 
8) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której 
dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych może 
skutkować brakiem zawarcia i wykonanie umowy cywilnoprawnej. 
Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

§ 7 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Ewentualnie spory dotyczące realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd, właściwy dla Zamawiającego.  
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
5. Integralną część umowy stanowią: 

  załącznik nr 1 - Formularz Oferty Wykonawcy 
załącznik nr A do Formularza Oferty 
załącznik nr B do Formularza Oferty 
załącznik nr C do Formularza Oferty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA 

 
 

         ……………………….                                                                                 ……………………… 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


