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Umowa nr…………………. 

zawarta w dniu ……...2022 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 Łukasza Kasprzyckiego - Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu 

Zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

……………………  

NIP ………………………. REGON ……………………… 

………………………………….  

w imieniu którego działa …………………….. zwanym dalej „Wykonawcą ". 

 

Niniejsza umowa zawarta została bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

§1 
Przedmiot umowy: 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa wody mineralnej 1,5L marki……………….                    

 w dalszej części umowy zwanych „towarem". Asortyment, ilość, ceny jednostkowe towaru 

określa Formularz Ofertowy - załącznik nr 1 stanowiący integralną część do niniejszej umowy.  

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

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia  lub zwiększenia dostawy         

w ramach przedmiotu zamówienia do 20% wielkości całego zadania bez konieczności 

sporządzania aneksu.  

4. Ilość zakupionego towaru będzie zależna od potrzeb Zamawiającego a zmiana ilościowa 

zakupionej wody mineralnej nie będzie stanowiła podstawy dochodzenia przez Wykonawcę 

jakichkolwiek dodatkowych roszczeń od Zamawiającego, w tym roszczeń odszkodowawczych. 

 

§2 
Wartość umowy: 

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

……………….. zł (słownie: ………………….. ) plus obowiązujący podatek VAT, wartość brutto ………….. zł 

(słownie: ……………………..). 

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 zgodnie z poniższym: 

Nabywca: 
Gmina Miasta Radomia ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom NIP 796-281-75-29 

Odbiorca: 
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 radom 

5. Faktura może zostać doręczona na adres siedziby, w formie elektronicznej na adres 

 e-mail:sekretariat@zuk.radom.pl lub  za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na fakturze skrótu nazwy Działu zgodnie z par.5 

pkt.6, odpowiedzialnego  za realizację cząstkowego zapotrzebowania oraz numeru niniejszej 

umowy. 

7. Zamawiający informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który 

pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest PEPPOL ID 948-249-54-17 

 
§3 

Miejsce wykonania umowy 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar (wraz z wniesieniem), własnym transportem i na 

swój koszt do miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego:  

 

a) Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15, Radom -  Budynek Techniczny; 

 

Dostawa wody mineralnej musi obejmować rozładunek oznacza wyładowanie towaru przez 
Wykonawcę z pojazdu dostawczego  wyposażonego w platformę lub windę oraz wózek ręczny 
paletowy i złożenie go w pomieszczeniach magazynowych w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, z zaznaczeniem, że czynności te odbywają się staraniem i na koszt Wykonawcy. 
 

b) Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15, Radom -  Budynek Administracyjny; 

 

Wykonawca zapewnia rozładunek przedmiotu zamówienia, który polega na przeniesieniu opakowań 

zbiorczych z środka transportu i ułożeniu w miejscu wskazanym przez Pracownika Zamawiającego. 

 
W przypadku zlecenia usługi dostarczenia towaru firmie zewnętrznej, np. kurierskiej, Wykonawca 
ma obowiązek zlecić wniesienie towarów do wskazanego pomieszczenia.  
W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi zamówiony towar poza wskazanym pomieszczeniem, 
Zamawiający samodzielnie dostarczy go do wskazanego pomieszczenia na koszt Wykonawcy. 

 

§4 
Termin realizacji 

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania do 30.09.2022 r. 
 

§5 
Warunki dostawy 

1. Wykonawca dostarczy towar w dostawach sukcesywnych wynikających 

 z zamówień cząstkowych składanych w formie pisemnej przez poszczególnych Kierowników 

Działów. 

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. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu, ilości i miejsca dostawy z Zamawiającym w ramach zaoferowanej ceny              
w formularzu ofertowym do 7 dni od złożenia zamówienia. Towar dostarczany będzie w dni 
powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 14:00. 

4. Koszt transportu, rozładunek wraz z wniesieniem w miejsce wskazane przez pracownika 
Zamawiającego jest wliczony w cenę towaru. 

5. Odbioru dokonuje Zamawiający po otrzymaniu towaru w miejscu wykonania umowy.  

6. Odpowiedzialnymi za realizację umowy w zakresie złożonego zamówienia są: 

a) ze strony Zamawiającego: 

1) Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego - DAG 
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2) Kierownik Działu Zieleni i Konserwacji -DZ 

3)  Kierownik Działu Technicznego - DT 

4) Kierownik Działu Transportu – DTr 

 

b) ze strony Wykonawcy: 

…………………………………………………………………….. 

 
§6 

Reklamacja 

W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu umowy ze 

złożoną ofertą Zamawiający powiadamia o zaistniałej sytuacji Wykonawcę w formie pisemnej 

(drogą elektroniczną) podając w niej ilość brakującego towaru. Wykonawca najpóźniej w ciągu 7 dni 

roboczych uzupełni stwierdzone braki. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia 

wobec Zamawiającego. 
 

§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) 10% wartości niezrealizowanych dostaw, gdy Zamawiający odstąpi od umowy 

z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca; 

b) 10% wartości niezrealizowanych dostaw, gdy od umowy odstąpi Wykonawca, 

c) 1% wartości dostawy z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu 

zamówionych towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych towarów; 

d) 1% wartości dostawy niezrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Łączna wysokość naliczonych kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 
20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

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

4. Zamawiający niezależnie od kary umownej może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na 

ogólnych zasadach odpowiedzialności kontraktowej, przewyższającego wysokość kary 

umownej. 

5. 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. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 2  ust. 1, z zastrzeżeniem treści § 8 ust. 1. 

 

§ 8 
Prawo odstąpienia 

1. 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. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej, 

bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy, w przypadku: 

a) dwukrotnego nie usunięcia w ustalonym terminie wad w wykonaniu przedmiotu umowy, 
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b) dwukrotnego dostarczenia wody złej jakości, niezgodnej z umową i zamówieniem 

cząstkowym. 

 
§9 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną 

na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w szczególności: 

a) w przypadku niedostępności na rynku produktu spowodowanej wstrzymaniem, 

zaprzestaniem produkcji, wycofaniem z rynku lub zmiany marki w zakresie oferowanego                  

w ofercie przez Wykonawcę asortymentu z tym zastrzeżeniem, iż oferowany zamiennik 

musi odpowiadać parametrom, co najmniej takim jak oferowany w ofercie asortyment. 

Zamian ta nie może spowodować zmiany ceny jednostkowej podanej w formularzu cen 

jednostkowych stanowiący załącznik do oferty Wykonawcy dla danego asortymentu.  

 
§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 po jednym dla każdej ze stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
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KLAUZULA POUFNOŚCI  

Oświadczam, iż znane mi są przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy 

Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE z dnia 27 kwietnia 2016r. i zobowiązuję się do ich 

przestrzegania.  

W szczególności zobowiązuję się do:  

• przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w podpisanej 
umowie …../2022,  

• zachowania w tajemnicy danych osobowych do których mam lub będę mieć dostęp                         

w związku z wykonywaniem zadań wynikających z realizacji umowy ……/2022,  

• niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem 

wskazanych w umowie …../2022,  

• zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,  

• ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, 
utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, 
nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.  

 
Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane 
przez Administratora za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 
2016 r.  

  

  

 

………………………………………………………………………………….  

(Podpis Administratora)  

  

 

…………………………………………………………………………………  

(Podpis osoby upoważnionej)  
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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 w Radomiu 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 w Radomiu 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. 
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• 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. 
 
 
 
 

 


