
 

 Załącznik  nr 2  do zapytania cenowego    
                     DZ.26. 15.2022.AS z dnia  30.06..2022r. 

                                                                      

 
UMOWA  Nr  ............ / 2022 

 

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 Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu  
Pana Łukasza Kasprzyckiego  
zwanego w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a  
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….. 
NIP …………………………………………………………… 
reprezentowanego przez: 
………………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 

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

§ 1 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy ściany z siatki na pnącza 
przy Fontannach na Placu Konstytucji  w Radomiu w ramach projektu Budżetu 
Obywatelskiego 2022 „Zieleń na Fontannach”. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nowych siatek na pnącza oraz 
niezbędnych elementów mocujących siatki na pnącza wraz z usługa montażu. 
Obszar do zagospodarowania siatką wynosi 27mb x2,5 m wysokości. 
Umocowanie w odległości 10 cm od elewacji . Siatka na całej swej wysokości tj. 
250 cm ma  być zamocowana maksymalnie do elewacji w 5 punktach i co 150 cm 
szerokości. Jeden pionowy montaż (max 5 mocowań) ma obejmować 2 siatki. 
Dodatkowo co 75 cm – następne 3 mocowania na całej swej wysokości – 250 cm. 
Kolor siatki: RAL 7016. 

3. Szczegółowy zakres dotyczący siatek: 
-  wymiar 250cm x 150cm, 
- wykonanie z siatki zgrzewanej, drut fi 5mm, ocynkowanej, a następnie 
polakierowanej, 
-   wymiary oczek 5cm x 5cm, kształt oczek – kwadratowy.  
4. Wykonawca w ramach umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia – wykona 

wszelkie prace niewykazane w przedmiotowym zakresie niezbędne do realizacji 
przedmiotowego zamówienia. 

 
 
 



 

§ 2 
 

1. Wyznacza się termin wykonania prac od dnia podpisania umowy w ciągu 5 
tygodni .  

 
§ 3 

1. Na wykonanie usługi oraz dostarczone towary Wykonawca udziela Zamawiającemu 
gwarancji. 

2. Okres gwarancji Wykonawcy na usługę i towary wynosi 24 miesiące od dnia ich 
odbioru przez Zamawiającego. 

3. Gwarancja obejmuje w szczególności odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących  
w użytych do wykonania przedmiotu umowy materiałach lub sposobie jego 
wykonania. 

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania towaru 
wynikającego z uszkodzeń mechanicznych spowodowanych działaniem zewnętrznym 
lub powstałych  z winy Zamawiającego. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji mogą być wykonywane niezależnie 
od uprawnień z tytułu rękojmi. 

6. Za czas rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej rozumie się dzień, w którym Zamawiający 
za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadomił Wykonawcę o wadzie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć usuwanie usterek i wad niezwłocznie. 
8. Upływ okresu gwarancji nie zwalnia Wykonawcy od wykonania obowiązków z tytułu 

gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi go o wadzie w okresie gwarancji. 
9. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
10. W przypadku gdy ze względów technologicznych usunięcie wady będzie trwało dłużej 

niż 14 dni,  należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym. 
11. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producentów materiałów lub urządzeń 

przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – 
obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. 

 
§ 4 

 
1. Strony ustalają, że cena za realizację przedmiotu niniejszej umowy wynosi brutto                           
……………………………………………………………………………………………………………………………         w tym należny 
podatek VAT. 

2. Podane w ust. 1 ceny uwzględniają wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy . 
Wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie oferty złożonej                                                                                   
w postępowaniu znak DZ.26……...2022.AS z dnia .06.2022 roku  

3. Faktura Vat za przedmiot umowy opisany w § 1 niniejszej umowy zostanie 
wystawiona  i dostarczona Zamawiającemu po przeprowadzeniu odbioru i podpisaniu 
protokołu końcowego bez zastrzeżeń. 

4. Zapłata należności za realizację przedmiotu umowy następować będzie przelewem na 
konto bankowe wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 14 dni od otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 



 

5. Nie dopuszcza się możliwości waloryzowania cen – stawek podczas trwania umowy. 

6. Płatność nastąpi przelewem, na konto bankowe podane przez Wykonawcę. 

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

7.Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem poniższych zapisów: 

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

2)Odbiorca: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom 

8. Odbiorcą faktury jest: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 
Radom 

 
§ 5 

1. W razie opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w dostarczeniu towarów i usługi montażu zgodnie z umową, za 
każdy dzień opóźnienia – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 
ust.1. 
b) za opóźnienie w usunięciu wady lub dostarczeniu rzeczy wolnej od wad, za każdy 
dzień opóźnienia – w wysokości 0,5% kwoty brutto określonej w  § 4 ust. 1.  
c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę skutkujące 
odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego w całości lub w części – w wysokości 
20% kwoty brutto określonej w  § 4 ust. 1.  

2. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego                       
z przyczyn dotyczących Wykonawcy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną  w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1.                  
W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kary umownej, Stronom przysługuje 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. 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 § 4 ust.1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych przewidzianych                                       
w kodeksie cywilnym. 

5. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania 
wezwania do zapłaty. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar 
umownych z kwoty należnego do zapłaty wynagrodzenia, choćby obie należności nie 
były wymagane. 
 

§ 6 
 
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 
1. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy jest: 
Kierownik Działu Zieleni i Konserwacji.  

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej umowy jest: 
………………………………………………………. 

3.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w/w przedstawicieli stron poprzez pisemną 
informacje o zaistniałej sytuacji. 

 
§ 8 

 
1. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się ze  wskazanym przez Zamawiającego 

zakresem robót przewidzianych do realizacji.  
2. Przystąpić do realizacji zlecenia w uzgodnionym terminie.  
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, BHP oraz przepisami ochrony środowiska. 
4. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu prac i gotowości 

do odbioru po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania.  
5. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest uporządkować teren prac 

remontowych i przekazać go Zamawiającemu przy podpisaniu protokołu odbioru 
końcowego.  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody i straty oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych, dotyczących 
pracowników i osób trzecich oraz ich mienia, powstałych w związku z realizacją 
niniejszej umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy 
ewentualnych kwot wynikających z wyrządzonej szkody w mieniu oraz ludziach 
o których mowa w niniejszej umowie. 

 
§ 9 

1. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru zgłoszonych prac w ciągu 5 dni 
roboczych licząc od daty zgłoszenia ich zakończenia przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający po wykonaniu wszystkich prac objętych niniejszą umową, sporządzają 
protokół odbioru, który: 
a. potwierdza wykonanie wszelkich prac wymienionych w § 1 umowy,  
b. zawiera oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu dla Zamawiającego 24 

miesięcznej gwarancji, której bieg rozpoczyna się od daty spisania pozytywnego 
protokołu odbioru tych robót, a gwarancja dotyczy wbudowanych materiałów oraz 
wszelkich prac wykonanych przez Wykonawcę dla realizacji zadań określonych 
w § 1 umowy, 

3. W przypadku spisania pozytywnego protokołu potwierdzającego wykonanie prac 
określonych w niniejszej umowie, stanowi on podstawę do wystawienia faktury 
przez Wykonawcę. 

4. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad w przedmiocie umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 5-ciu dni 

5. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża 
umownego terminu zakończenia robót określonych niniejszą umową. 
 

 
 



 

§ 10 
 

1. Dokumentacja postepowania znak DZ.26…….2022.AS z dnia …...06.2022 roku                                               
oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy. 
2. Ewentualne sprawy sporne wynikające z umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
§ 11 

 
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. 
 

§ 12 
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 w Radomiu  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. 
 

§ 13 
 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 
 
 
 
 
 

Wykonawca               Zamawiający 
 
 
 
 
 
 
 
 


