
 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU 
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA RADOMIA 

26-600 Radom, ul. Sucha 15; tel.: 48 389 26 30; fax: 48 389 26 31; e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl;   
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 Radom, dnia 26.04.2022r. 

 

Znak sprawy: DT.26.2.2022.PS 

 
 

Z A P Y T A N I E   C E N O W E 
 
 
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom zaprasza do 

złożenia oferty cenowej na dostawę 400 ton piachu płukanego jasnego 0-2 mm do 
piaskownic z atestem, posiadającego aktualne na 2022r. świadectwo czystości piachu 
(atest), świadczące o braku czynników parazytologicznych. 
Realizacja zamówienia nastąpi sukcesywnie transportem na koszt Wykonawcy na teren 
bazy ZUK przy ul. Suchej 15 w Radomiu w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 
31.10.2022r. w dni robocze w godz. 700 – 1400. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia dostawy  
w ramach przedmiotu zamówienia do 30% wielkości całego zadania w granicach 
posiadanych środków na jego realizację. 
Zamawiający dopuszcza modyfikację istotnych warunków zamówienia. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
 

1. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.10.2022r. 
2. Miejsce i termin złożenia ofert: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15,  

26-600 Radom – sekretariat lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 
sekretariat@zuk.radom.pl  

3. Ofertę należy złożyć do dnia: 04.05.2022r. do godz. 1500. 
4. Zawarcie umowy wg załączonego wzoru. 
5. Warunki płatności: przelew 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę na dziennik 

korespondencyjny Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury. 
6. Osoba lub osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: 

Pracownicy Działu Technicznego Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu  
tel. 48 389 26 38. 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku 
polskim, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania cenowego. 

8. Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów: najniższej 
ceny. 

9. Zapytanie cenowe nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia. 
 

 
 

   DYREKTOR 
Zakładu Usług Komunalnych 

w Radomiu 
 

Łukasz Kasprzycki 
/podpis na oryginale/ 
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Załącznik nr 1 do zapytania cenowego,  
znak sprawy:  DT.26.2.2022.PS z dnia 26.04.2022r.   

 
 

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………..……………………………………………………………. 

Adres Wykonawcy …............................................................................................................................................ 

NIP ….......................................................................................................................................................................... 

Regon ….................................................................................................................................................................... 

Nr telefonu …………………………………………………………………………………………….......................................................... 

E-mail …………………………………………………………………………………………………............................................................... 

Nr rachunku bankowego …................................................................................................................................ 
 

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu 
ul. Sucha 15 
26-600 Radom 

 

F O R M U L A R Z   O F E R T Y 

Odpowiadając na zapytanie cenowe dot. dostawy 400 ton piachu płukanego 
jasnego 0-2 mm do piaskownic posiadającego aktualne na 2022r. świadectwo czystości 
piachu (atest), świadczące o braku czynników parazytologicznych. 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie: 

L. p. Nazwa towaru 
Cena jedn. 
netto [zł/t] 

Stawka 
VAT [%] 

Cena 
Jedn. 

brutto 
[zł/t] 

Ilość [t] 
Wartość 

brutto [zł] 

1 
Piach płukany  
0-2 mm do piaskownic 
z atestem 

   400  

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę 
do niego zastrzeżeń. 

3. Okres gwarancji ………………………………………………… 
4. Potwierdzam termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 

31.10.2022r. 
5. Wyrażam zgodę na warunki płatności, określone w zapytaniu cenowym oraz zawarcie 

umowy wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 
cenowego, znak sprawy: DT.26.2.2022.PS z dnia 26.04.2022r.   

 
 
 
………………………, dn.: ………………………………..… . 

……………………………………………………………………………… 
(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,  

pieczątka wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do zapytania cenowego,  
znak sprawy: DT.26.2.2022.PS z dnia 26.04.2022r.   

 

 
 

 
UMOWA  Nr  ............ / 2022 – wzór 

 

zawarta w dniu ……………….…….. 2022r. w Radomiu  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 Łukasza Kasprzyckiego,  
zwanego w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a  
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 

 
Niniejsza umowa zawarta jest bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa piachu do piaskownic 

posiadającego aktualne na 2022r. świadectwo czystości piachu (atest), świadczące  
o braku czynników parazytologicznych, zamawiana ilość 400 t., w dalszej części 
umowy zwany „towarem”. 

2. Cena jednostkowa towaru określona w § 2 ust 1 niniejszej umowy pozostaje 
niezmienna przez okres realizacji niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia dostawy  
w ramach przedmiotu zamówienia do 30% wielkości całego zadania bez konieczności 
sporządzania aneksu. 

4. Ilość zakupionego towaru będzie zależna od potrzeb Zamawiającego a zmiana 
ilościowa zakupionego piachu nie będzie stanowiła podstawy dochodzenia przez 
Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych roszczeń od Zamawiającego, w tym roszczeń 
odszkodowawczych. 

 
§ 2 

Wartość umowy 
1. Zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę i przyjętą ofertą cenową przez 

Zamawiającego: 
 

a) cena za 1 tonę piachu do piaskownicy wynosi netto: ………………………. zł/t (słownie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………), 
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b) nominalna wartość brutto wykonania dostawy piachu do piaskownic wynosi: 
………………. zł (słownie: …………………………………………….………………………………………………………………………) 

2. Zapłata za dostarczone towary nastąpi po jego odbiorze, w formie polecenia przelewu 
z rachunku bankowego Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty dostarczenia do 
siedziby Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury z numerem konta 
bankowego Wykonawcy (potwierdzonej dokumentami wydania towaru – WZ). 

3. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Wykonawcy 
nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie płatności. 

4. Wykonawca, z tytułu niniejszej umowy zobowiązany jest wystawiać dla 
Zamawiającego faktury, które muszą zawierać 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. W razie zwłoki w zapłacie przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia, 
Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości. 

6. Odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy w zakresie złożonego zamówienia 
ze strony Zamawiającego jest: 
- Mistrz Sekcji Technicznej - Dział Techniczny. 

7. Odbiór towaru realizowany będzie sukcesywnie transportem na koszt Wykonawcy na 
teren bazy ZUK przy ul. Suchej 15 w Radomiu w okresie od dnia podpisania umowy do 
dnia 31.10.2022r. w dni robocze w godz. 700 – 1400. 

8. Każda dostawa towaru musi być uzgodniona w dniu roboczym telefonicznie lub  
e-mailem z Zamawiającym co najmniej na dzień przed jej realizacją. 
 

§ 3 
Termin realizacji 

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31.10.2022r. 
 

§ 4 
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. 

 
§ 5 

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, 
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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 pkt b 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 kooperatorów. 

6. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
dotyczących Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną  
w wysokości 5% ceny brutto przedmiotu umowy określonej w  § 2 ust. 1 pkt b 
umowy. 

 
§ 6 

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. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
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. 
 
 

WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 


