
 

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;   
Regon: 141256865; NIP: 948-249-54-17 

 Radom, dnia 01.07.2022r. 

 

Znak sprawy: DT.523.1.2022.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 wykonanie rozbiórki nieużytkowanego budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego III kondygnacyjnego, usytuowanego na terenie działki 
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 22 (obr. 0090 Mariackie art. 90) przy ul. Traugutta 
23 w Radomiu. 
Rozbiórka obejmować musi także: 
 zasypanie i wyrównanie do poziomu gruntu pozostałych po rozbiórce wszystkich 

ścian w/w budynku (łącznie z wywiezieniem gruzu), 
 uporządkowanie terenu obejmującego obiekt przeznaczony do rozbiórki oraz 

wyrównanie terenu po rozbiórce, 
 dokonania napraw wszelkiej infrastruktury na terenach właścicieli działek 

graniczących z w/w działką, o ile uszkodzenia te powstaną z tytułu prowadzenia 
przez Wykonawcę  prac opisanych niniejszym zapytaniem cenowym. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić: 
 pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane do 

kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

 z zachowaniem przepisów BHP w budownictwie. 
Teren robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający dostęp 
osobom trzecim, oznakować tablicami ostrzegawczymi o grożącym niebezpieczeństwie.  
Wykonawca zobowiązany jest opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
zabezpieczyć teren rozbiórki oraz wykonać wszystkie czynności niezbędne do 
prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 
 zapewnienia sprawowania przez osobę z uprawnieniami budowlanymi przez cały 

okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru Przedmiotu umowy 
i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby posiadającej stosowne 
uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, 
przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiającemu, 
najpóźniej do dnia podpisania umowy, 

 opracowania planu rozbiórki, zgodnie z Prawem Budowlanym i przedstawienia go 
w formie opisowej i graficznej, z uwzględnieniem poszczególnych etapów 
rozbiórki budynku. Plan powinien zawierać informację o sposobie prowadzonych 
prac z uwzględnieniem ręcznego wykonania rozbiórki z możliwością używania 
odpowiednich maszyn i urządzeń, które będą mogły zapewnić bezpieczne warunki 
wykonywanych prac biorąc pod uwagę uwarunkowanie terenu i lokalizację  
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rozbiórki. Winien zawierać harmonogram kolejności rozbiórki poszczególnych 
kondygnacji budynku z zachowaniem bezpieczeństwa prowadzonych prac. Opis 
stanu technicznego istniejącego budynku, powierzchnię przeznaczoną do 
rozbiórki oraz graficzny obraz wjazdu na teren nieruchomości  jak również rzuty 
rozbieranego budynku i miejsce składowania odpadów z rozbiórki. 

 oświadczenia złożonego przez tę osobę o przyjęciu przez nią przedmiotowych 
obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią 
stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników branżowych, 
którzy także przedłożą oświadczenia o pełnieniu funkcji wraz z dokumentami 
potwierdzającymi posiadanie przez nich stosownych uprawnień,  

 inne oświadczenia wynikające z przedmiotu umowy. 
W przypadku konieczności, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie 
projektu organizacji ruchu, uzgodnień oraz wszelkich czynności związanych 
z utrudnieniami dotyczącymi przejazdu na obszar prowadzonych prac. Wynikające  
z tych obowiązków koszty ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym 
zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy  
i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek 
zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, 
zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) oraz 
pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającemu potwierdzenie faktu 
utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 
Uzyskanie wszelkich zezwoleń, pozwoleń oraz uzgodnień przewidzianych  
w obowiązujących przepisach prawa budowlanego oraz wynikających z odrębnych 
przepisów prawnych w sprawie rozbiórki leży po stronie Wykonawcy. 
 

1. Termin realizacji: od dnia 1 sierpnia 2022r. do dnia 31 sierpnia 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: 07.07.2022r. do godz. 1500. 
4. Zamawiający, po zabezpieczeniu środków pieniężnych niezbędnych do realizacji 
w/w prac rozbiórkowych dokona wyboru Wykonawcy w/w prac. 
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wpłacić Zamawiającemu 
5% wynagrodzenia kwoty brutto tytułem Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy na konto Zamawiającego nr 45 1240 3259 1111 0010 2176 3899 Bank 
Pekao S. A. .  
6. Zawarcie umowy wg załączonego wzoru. 
7. Warunki płatności: przelew 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę na dziennik 
korespondencyjny Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury z załączonym 
do niej, pozytywnym protokołem odbioru robót. 
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8. Osoba lub osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: 
Pracownicy Działu Technicznego Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu  
tel. 48 389 26 38. 

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

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

11. Zapytanie cenowe nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia. 
 
 
 
 
 

    
   DYREKTOR 

Zakładu Usług Komunalnych 
w Radomiu 
 

Łukasz Kasprzycki 
/podpis na oryginale/ 
 
 
 
 

 

 
Załączniki: 
1. Formularz oferty. 
2. Wzór umowy.  
3. Decyzja nr 25/21 z dnia 15.12.2021r. PINB w sprawie nakazu wykonania rozbiórki.  
4. Dokumentacja fotograficzna. 
 

 
 
Otrzymują: 
1. Adresat 
2. A/a Dział Techniczny ZUK w/m 
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Załącznik nr 1 do zapytania cenowego,  
znak sprawy:  DT.523.1.2022.PS z dnia 01.07.2022r.   

 

 

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. rozbiórki nieużytkowanego budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego III kondygnacyjnego, usytuowanego na terenie działki 
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 22 (obr. 0090 Mariackie art. 90) przy ul. Traugutta 
23 w Radomiu.. 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 

Cena netto …………………………….……. zł (słownie złotych: ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………). 

Stawka VAT ………. % 

Cena brutto ………………………………… zł (słownie złotych: ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………). 

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

do niego zastrzeżeń. 

3. Okres gwarancji ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Potwierdzam termin realizacji zamówienia ………………………………………..……………………………………… 

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.523.1.2022.PS z dnia 01.07.2022r.   

 
………………………, dn.: ………………………………..… . 

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

pieczątka wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do zapytania cenowego,  
znak sprawy:  DT.523.1.2022.PS z dnia 01.07.2022r. 

 
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 Łukasza Kasprzyckiego,  
zwanego w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a  
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
Niniejsza umowa zawarta jest bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

§ 1 
Na podstawie oferty złożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu …………………………, 
która to oferta stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, Zamawiający zleca,  
a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania rozbiórki nieużytkowanego budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego III kondygnacyjnego, usytuowanego na terenie działki 
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 22 (obr. 0090 Mariackie art. 90) przy ul. Traugutta 
23 w Radomiu. 

§ 2 
1. Wynagrodzenie umowne za realizację przedmiotu zamówienia określonego w § 1 

niniejszej umowy ustala się  na kwotę: 
brutto …………….………… zł (słownie: …………………….………………………………...............………………………………..)  
w tym: 
1) kwota netto  -   .……………………………. zł  (słownie: ….……………………………………………………………….), 
2) podatek VAT -   …………………………….. zł  (słownie: ………………………..……………….............................). 

2. W ustalonej kwocie wynagrodzenia umownego brutto ujęte zostały wszystkie koszty 
związane z wykonaniem zamówienia oraz podatek VAT. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 jest ceną ryczałtową za wykonanie 
całego zamówienia i obejmuje wszystkie koszty związane z jego realizacją w zakresie 
rzeczowym określonym w § 1 niniejszej umowy. 

4. W przypadku pominięcia w cenie ryczałtowej jakiejkolwiek pozycji prac, zostaną one 
wykonane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa  
w ust. 1 niniejszego paragrafu, bez prawa dochodzenia roszczeń finansowych wobec 
Zamawiającego z tego tytułu. 

5. Cena o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy jest ceną ostateczną i nie ulega 
zmianie w okresie obowiązywania umowy. 
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§ 3 
1. Rozbiórka obejmować musi: 

a) zasypanie i wyrównanie do poziomu gruntu pozostałych po rozbiórce wszystkich 
ścian w/w budynku (łącznie z wywiezieniem gruzu), 

b) uporządkowanie terenu obejmującego obiekt przeznaczony do rozbiórki oraz 
wyrównanie terenu po rozbiórce.  

c) dokonania napraw wszelkiej infrastruktury na terenach właścicieli działek 
graniczących z w/w działką, o ile uszkodzenia te powstaną z tytułu prowadzenia 
przez Wykonawcę  prac opisanych niniejszym zapytaniem cenowym. 

2. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić: 
a) pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane do 

kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

3. Teren robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający dostęp 
osobom trzecim, oznakować tablicami ostrzegawczymi o grożącym 
niebezpieczeństwie.  

4. Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych po protokolarnym przekazaniu 
terenu przy udziale przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Radomiu w dniu 01.08.22r.  

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
zabezpieczyć teren rozbiórki oraz wykonać wszystkie czynności niezbędne do 
prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia opisanego w § 1. 
 Wykonawca zobowiązany jest opracować plan rozbiórki, zgodnie z Prawem 

Budowlanym i przedstawić go w formie opisowej i graficznej, z uwzględnieniem 
poszczególnych etapów rozbiórki budynku. Plan powinien zawierać informację  
o sposobie prowadzonych prac z uwzględnieniem ręcznego wykonania rozbiórki  
z możliwością używania odpowiednich maszyn i urządzeń, które będą mogły 
zapewnić bezpieczne warunki wykonywanych prac biorąc pod uwagę 
uwarunkowanie terenu i lokalizację rozbiórki. Winien zawierać harmonogram 
kolejności rozbiórki poszczególnych kondygnacji budynku z zachowaniem 
bezpieczeństwa prowadzonych prac. Opis stanu technicznego istniejącego 
budynku, powierzchnię przeznaczoną do rozbiórki oraz graficzny obraz wjazdu na 
teren nieruchomości  jak również rzuty rozbieranego budynku i miejsce 
składowania odpadów z rozbiórki. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 
a) zapewnienia sprawowania przez kierownika budowy oraz kierowników 

branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do końcowego 
odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby 
posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki 
kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania 
Zamawiającemu, najpóźniej do dnia podpisania umowy. 
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b) oświadczenia złożonego przez tę osobę o przyjęciu przez nią przedmiotowych 
obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią 
stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników branżowych, 
którzy także przedłożą oświadczenia o pełnieniu funkcji wraz z dokumentami 
potwierdzającymi posiadanie przez nich stosownych uprawnień. 

c) Inne oświadczenia wynikające z przedmiotu umowy. 
3. W przypadku konieczności, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie 

projektu organizacji ruchu, uzgodnień oraz wszelkich czynności związanych 
z utrudnieniami dotyczącymi przejazdu na obszar prowadzonych prac. Wynikające  
z tych obowiązków koszty ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym 
zakresie i na własny koszt na składowisko. Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu  
ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas 
realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 
2012r. odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) oraz pokrywania kosztów utylizacji 
odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  
Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji 
odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

5. Uzyskanie wszelkich zezwoleń, pozwoleń oraz uzgodnień przewidzianych  
w obowiązujących przepisach prawa budowlanego oraz wynikających z odrębnych 
przepisów prawnych w sprawie rozbiórki leży po stronie Wykonawcy. 

 
§ 5 

Należność dla Wykonawcy będzie uregulowana z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy podane w  prawidłowo wystawionej fakturze. 

 
§ 6 

Zamawiający wyłącza dokonanie przez Wykonawcę przelewu wierzytelności 
wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy. 
 

§ 7 
1. Termin realizacji przez Wykonawcę prac rozbiórkowych objętych niniejszą umową 

ustala się od dnia 1 sierpnia 2022r. do dnia 31 sierpnia 2022r. 
2. Wykonawca na 7 dni przed terminem określonym w ust 1 zobowiązuje się do 

przedstawienia Zamawiającemu wszystkich dokumentów wynikających z zapisów 
umowy oraz przewidzianych w Prawie budowlanym.   

 
§ 8 

1. Wykonawca  ustanawia  Kierownika  Rozbiórki   Pana/Panią ...................................................... 
uprawnienia budowlane nr .............................................. wystawione dnia ...................................... 
przez ...................................................................................... . 
Zmiana wyznaczonego umową Kierownika Rozbiórki wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za 
wyrządzone szkody w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, na dowód  
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3. czego przedstawia, poświadczoną „za zgodność z oryginałem”, aktualną i ważną  
w okresie prowadzenia w/w rozbiórki, Polisę nr ……………..……………………… wystawioną 
przez: …………………………………………………………………….................…………………………………………………………………. 

 
§ 9 

Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 
będzie Mistrz Sekcji Technicznej Działu Technicznego, a w przypadku jego nieobecności  
Kierownik Działu Technicznego. 

 
§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, zgodnie z prawem 
budowlanym, obowiązującymi normami prawa, sztuką budowlaną, przepisami BHP  
i Ochrony Środowiska. 

2. 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. 

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

§ 11 
1. Zakończenie wykonania robót rozbiórkowych oraz wszystkich prac objętych niniejszą 

umową, łącznie z pracami naprawczymi, jakie mogły wyniknąć w trakcie realizacji 
rozbiórki, koszty uporządkowania terenu oraz utylizacji materiałów pochodzących  
z rozbiórki nieużytkowanego budynku mieszkalnego ponosi Wykonawca.  

2.  Wykonawca zgłasza na piśmie oświadczenie o w/w czynnościach, składając 
zawiadomienie na dziennik korespondencyjny Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanej rozbiórki  
w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia ich zakończenia przez Wykonawcę. 

4. Z zastrzeżeniem przepisów § 11 ust. 2 umowy, Zamawiający i Wykonawca po 
wykonaniu wszystkich czynności i prac objętych niniejszą umową, sporządzają 
staraniem Wykonawcy protokół odbioru, który: 
a) potwierdza otrzymanie przez Zamawiającego od Wykonawcy po 1 egz. oryginału 

każdego dokumentu wytworzonego przez Wykonawcę dla realizacji niniejszej 
umowy, w tym potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” kart przekazania 
wszystkich odpadów powstałych w wyniku rozbiórki nieużytkowanego budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego III kondygnacyjnego, usytuowanego na terenie 
działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 22, przy ul. R. Traugutta 23 w Radomiu, 
podpisują: 
 Kierownik Rozbiórki wyznaczony niniejszą umową,   
 Przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miejskiego 

w Radomiu, 
 minimum jeden z przedstawicieli Zamawiającego, wymieniony w § 9 niniejszej   

umowy, w przypadku spisania pozytywnego protokołu potwierdzającego  
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 wykonanie rozbiórki i wszystkich innych robót określonych w niniejszej umowie 
stanowi on podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę dla 
Zamawiającego. 

b) Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża 
umownego terminu zakończenia robót. 
 

 
§ 12 

1. Zapłata należności dla Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy nastąpi w terminie 
14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę na dziennik korespondencyjny 
Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury z załączonym do niej, opisanym  
w § 11 umowy, pozytywnym protokołem odbioru robót. 

2. Wykonawca, z tytułu niniejszej umowy zobowiązany jest wystawić dla Zamawiającego 
fakturę, która musi 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. 

 
§ 13 

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca wpłacił przelewem, kwotę …………………………….. zł 
brutto ( słownie: ……………………………………………………..…………………………………………………………………………) 
na konto Zamawiającego nr 45 1240 3259 1111 0010 2176 3899  Bank Pekao SA, 
stanowiącą zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy przez 
Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty spisania pozytywnego protokołu odbioru 
opisanego w § 11 ust. 4 umowy. 

§ 14 
1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron z winy strony drugiej, strona 

winna odstąpienia zobowiązana jest do zapłaty na rzecz strony drugiej kary umownej  
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. 

2. 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  15  dni  od  
powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach.  W takim wypadku Wykonawca 
może żądać wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu  wykonania części 
umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu prac 
objętych umową w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
opóźnienia w stosunku do umówionego umową terminu. 

4. W przypadku powstania szkody przewyższającej kary umowne określone w niniejszej 
umowie, Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 
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§ 15 
Klauzula informacyjna 

Szanowni Państwo! 
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych 
osobowych. 
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy,  
że Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu 
ul. Sucha 15 

26-600 Radom 
 

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony 
Danych, w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu. 
Kontakt  pod adresem e-mail: iod.kontakt@zuk.radom.pl 
Do zakresu działania Zakładu należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze 
gminnym. Zakład Usług Komunalnych w  Radomiu gromadzi Państwa dane w celu 
realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.).Podstawa 
prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych 
(merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec 
Administratora. 
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym 
zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych 
sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. 
Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar 
sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko 
pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) 
lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy 
powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego 
i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych). 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Zakładu na 
podstawie Art.6 ust.1 lit.a,b,c,e RODO oraz przechowywane będą  w Zakładzie Usług 
Komunalnych w Radomiu,   przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 
zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne  
lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  
z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz.U.z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.), w tym Rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych. 
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Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 

 dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
 żądania ich sprostowania, 
 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora – Zakład Usług 
Komunalnych   w Radomiu ul. Sucha 15, drogą elektroniczną kierując korespondencję  
na adres: iod.kontakt@zuk.radom.pl 
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne  
z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych  
w  Radomiu. 
Organem właściwym dla w/w. skargi jest: 
 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 

00-193 Warszawa 
 

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Zakładzie Usług 
Komunalnych w Radomiu, podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie 
ustawy lub umowy, a w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. 

 
§ 16 

Wszelkie zmiany w umowie, za zgodą jej stron, pod rygorem nieważności, mogą być 
dokonywane w formie pisemnej. 

§ 17 
W przypadku zaistnienia sporu strony umowy zobowiązują się przekazać sprawy do 
rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

 
§ 18 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 19 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 
 
 

WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY 


