
PROJEKT UMOWY
UMOWAnr

zawarta w dniu . . pomiędzy :

skarbem państwa:

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu,
ul. ll go Listopada 37159,26-600 Radom,
NlP: 7962234609, REGON: 67 0897379, reprezentowana przez,,

przry kontrasygnacie

zwanlłn dalej ZAMAWIAJĄCYM

repr€zentowan}łn przez:

nłanym dalej WYKONAWCĄ.

Strony oŚwiadczajq, że Umowa została zawarta z wyłqczeniem stosowania UstolĄ,y Prawo zamówień
publicnych z dnia ]] września 20l9r, na podstawie art.2 ust.] pld.] tejże ustolry, o następujqcej
treści:

§1
l. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa numerói, takrycznlch do pojaalów slużóowych

będqcych na slanie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibq w Radomiu w rodzaju
rłyszczególnionym w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt przedmiot zamówienia do siedziby
Zamavłiającego usytuowanej w Radomiu przy ul, 1l-go Listopada 37159 |ub do innego miejsca
wskazanego przez Zamawiającego znajdującego się na obszarze działania KWP zs w Radomiu.

2. W ramach dostaw częściowych zamówienia realizowane będą bez usfugi lub z usługą oklejenia
pojazdu służbowego będącego na stanie Zamawiającego. Składając zamówienie Zamawiający
określi rodzaj i miejsce dostawy. Koszty dostarczenia ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać numery taktyczne zgodnie z opisem zawaĄm w Decyzji
nr 403 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2006r. z późń.zm. w sprcłwie zasad i
sposobu omaczania numerami taktycznymi uprzywilejowanych oznakawanych pojazdów jednostek
organizacyjnych Policji, zasad prowadzenia ewidencji numerów taktycmych oraz zasąd
eksploatacji i dostępu do systemu ewidencji numerów taktycznych (Dz.U. KGP z ż006r., nr 12
poz. 77 z późn.zm).

4. Ilość zamawianych dostaw będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający może w ramach wykonania niniejszej umo\ły zamówić mniejszą od przewidyrłanej
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w załączniku nr 1 do umowy ilość numerów taktycznych. Wykonawcy nie będą przysfugiwaó w
stosuŃu do Zamawiającego żadne roszczenia z Ętułl dokonania zamówień o łącznej wartości
mniejszej niż określonej w ust. 5 niniejszego paragrafu jednak nie mniejszej niż 30Yo łącznej
wartości umowy.
Łączna wańość umowy wynosi ......zł.brutto (zgodnie z ofeńą Wykonawcy).
Czas obowiąrywania niniejszej umowy ustala się na okres 12 m-cy od dnia
Umowa łygasa z chwilą uŃwu czasu na jaki została zawarta lub w przypadku wyczerpania
kwoty wyszczególnionej w ust. 5 niniejszego paragrafu, w zależności które ze zdarzeń nastąpi

wcześniej.

§2
Zakup numerów fuktycznych następować będzie na podstawie pisemnego zamówienia złożonego
przez Zarnawiającego.
W zamówieniu, o którym mowa w ust. 1 Zamaltiający poda liczbę i rodzaj numerów taktycznych
będących przedmiotem dostawy częściowej.
Za datę ńożenia zamówienia uznaje się datę jego wysłania faksem lub e-ma7lem przez

Zamawiającego .

Dostawy lub dostawy z usfugą oklejenia realizowane będą maksymalnie w terminie do 3 dni
roboczych licząc od dnia przesłania do Wykonawcy pisemnego zamówienia, o któr}łn mowa w
ust- l -

W imieniu Wykonawcy, zamówienie przyjmuje osoba:

nr tel. ..,... .., .--

nr faltsu ... ... .-.

e-mail: ,..,.. ..- -

§3
1. W razie stwierdzenia wad w dostarczonym zamówieniu Zamawiający złoży stosowną reklamacje

na rozpatrzenie której Wykonawca ma 7 dni licząc od dniajego pisemnego poinformowania przez

Zamawiającego.
2, Wykonawca zobowiązuje się na swój kosź i własnym transportem odebrać reklamowane

zamówienie.

3. W razie potwierdzenia istnienia waĄ w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Wykonawca
wymieni wadliwy przedmiot zamówienia na wohy od wad w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia
istnienia wady i dostarcry na własny kosż do Zamawiającego.

4. W imieniu Wykonawcy reklamację doĘczącą dostarczonego przedmiotu zamówienia będzie
przyjmował:

rtr tel. .,.

nr Jal<su
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§4
1. Wykonawca dlakżdego zamówienia odrębnie wystawi fakturę VAT
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymarria prawidłowo wystawionej

faktury VAT.
3, Za datę dokonania płatności przez Zamawiającego uwźa się datę obciążenia rachuŃu

Zamawiającego.



4. Zamawiający wyłącza zastosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z Ustawą
z dnia 9 listopada 20l8r, o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usfugi oraz partnerstwie publiczno_prywatnym.

§5
wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w okesie trwania umowy stałych cen jednostkowych
brutto w PLN odpowiednio do rodzaju asoĄmentu wskazanego w załączniku nr 1 do umowy.

§6
1. W razie nie wykonania lub nienaleĄ4ego wykonania umoły Wykonawca zobowiązuje się

zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne w wysokości:
a) 5%o niezrealizowanej wartości umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy, z powodu

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca okeślonych w § 8 ust. 2,
b) 50ń niezrealizowanej wańości umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umow z przylzyn

niezawin ionych przez Zamawiającego.
c) za zwłokę w dostawie lub dostawie z usługą oklejenia w wysokości 50ń wynagrodzenia brutto

należnego za zamawianą dostawę zakńdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonogo
w §2 ust. 4 umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktur.

§7
Niezalemie od kar określonych w § 6 strony mogą dochodzió odszkodowania uzupełniającego do
rzeczywistej wartości szkody, jaką poniosły w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania
przez drugą stronę postanowień umowy.

§8
1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leĄl w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonylvanie umo\r'r'y może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy takze w przypadku, gdy Wykonawca w sposób istotny
narusza umowę, a w szczególności:

a. Wykonawca 5 razy dostarczy asoĄment niezgodny z załącznlkiem nr l do umowy;
b. Wykonawca 5 razy przekroczy termin dostawy okeślony w § 2 ust. 4;
c. Wykonawca 5 razy przekroczy temin określony w § 3 ust. 1 lub 3

w terminie 30 dni od stwierdzenia któregokolwiek z tych naruszeń.
3. w przypadkach, o których mowa w ust. l i 2 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia

należnego z §łułu rvykonania części umowy.

§9
l. zamavłiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umoły w stosunku do treści ofeńy na

podstawie, któĘ dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach i na określonych
poniżej warunkach:

a) Dopuszczalne jest obniżenie przy fakturowaniu wynagrodzenia wykonawcy przy zachowaniu
zakesu jego świadczenia umownego;

b) Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian
samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);
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c) Dopuszczalne jest wydfużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykotzyśania przez
Zamawiającego kwoĘ wynikającej z ofeĄ Wykonawcy.

2. Strony dopuszczają waloryzację cen w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usfug oraz podatku akcyzowego

- jeżeli zmiany te będą miały wpĘrv na koszĘ wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. W przypadkach, o których mowa w ust.2 zmiana wymaga wnioskujednej ze stron umowy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. l), wysokość zmiany wynagrodzenia odpowiadać

będzie łysokości zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Strona wnioskuj ąca o zmianę wynagrodzenia obowiązana

jest wykazać drugiej stronie czy i jaki wpĘrł zmiany te będą miĄ na koszł wykonania
zam ów ienia przez Wykonawcę.

§10
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji

umowy informacj i do których miał dostęp w trakcie świadczenia rrmowy, a także do nie
gromadzenia, nie przetwarzania, nie przechowyrvania Ęch danych i informacji w zakresie
wykraczającym poza czynności niezbędne dla realizacji niniejszej umoły oraz nie udostępniania
uzyskanych informacji i danych osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamavłiającego.

2. Strony, ich pracownicy, wspĘracownicy, przedstawiciele mają prawo do korzystania i
wykorzysĘwania informacji wyłącznie w celach określonych w umowie. W żadnych
okolicznościach pracownicy, przedstawiciele stron nie mają prawa do korzystania i
wykorzysĘwania informacji do innych celów, w szczególności komercyjnych.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośó odszkodowawczą za naruszenie wyżej określonych
zasad pouiności przez swoich pracowników, współpracowników i przedstawicieli.

4. Postanowienia w zakesie zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w zwiążku z realizacją
niniejszej umowy wiązą Strony beźerminowo.

5. Wykonawca będzie przetwarzał uzyskane dane osobowe łyłącznie dla potrzeb niezbędnych do
realizacji niniejszej umowy, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie danych
osobowych (Dz.U. zż0l8r. poz. 1000 ze zm.).

§11
l, Dane osobowe w KWP z s. w Radomiu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) ż0161679 o ochronie danych osobowych z dnia 2'7 .04.201 6 roku, dalej
jako RODO.

2. Adrninistratorem danych osobowych przetwarzanych w KWP z s. w Radomiu jest Komendant
Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59,26-600 Radom - zwanym
dalej jako ADO.

3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ul. l1-go Listopada 37159,26-600 Radom
e-mail: iod.kwp@ra.policja. gov.nl .

4. Przętwauanie danych osobowych KWP z s. w Radomiu odbywa się w celu wykonyolania przez
KWP z s. w Radomiu zadań określonych w Ustawie o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U.
1990 Nr 30 poz. 17 z późn. zm).

5. Przetwarzanie danych osobowych w KWP z s. w Radomiu odbywa się na podstawie art. 6 ust. l
pkt. c, e RODO,

6. Odbiorcą danych osobowych są i będą organy lub podmioty publiczne w zakresie, w jakim jest to
niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na ADO, a także
podmioty przetwarzające k dane w imieniu ADO.



7. Dane osobowe przetwanane przez KWP z s. w Radomiu nie są inie będą przekazywane do państw

spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz
Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

8. Dane osobowe przetwarzane przez KWP z s. w Radomiu są i będą przetwarzane przez okres

określony przepisami prawa oraz przepisami archiwalnymi obowiąującymi w KWP zs. w
Radomiu.

9. Osobom, których dane osobowe są przetwarzan€ przez KWP z s. w Radomiu przysługuje prawo

żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przętwatzania, jak również prawo niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych na zasadach i z ograniczeniami

wynikającymi z RODO.
l0.Wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane przez KW? z s. w Radomiu nie będą

podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane

osobowe nie będą podlegĄ profilowaniu.

l1.Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez KWP z s. w Radomiu przysługuje prawo

wliesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

przetwarzanie danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§13
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie w szczególności odpowiednie przepisy

Kodeksu Cy,wilnego.

§14
Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozśrzygane przez Sąd

wlaściwy miejscowo dla Zamawiającego.

Załącmik:
Nr 1 kopia formularza ofertowego (cennik) Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

IK

§12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewżności
i obowiązyrvać będą od dnia podpisania przez Strony aneksu w tym zakresie.

§15
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemp|arzach, z czego ż egzemplarze dla
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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