Załącznik nr 2.2. do SWZ
Nr wew. postępowania 6/22.

UMOWA NR ……..projekt
Zadanie nr 2 – Ogumienie letnie do pojazdów osobowych

zawarta w dniu ........................................... pomiędzy :

Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11 – go Listopada 37/59, 26-600
Radom zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez :
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu – insp. Dariusz Krzesicki
przy kontrasygnacie
Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą
w Radomiu – mł. insp. Anny Cichockiej
a
..........................................................................................................................................
zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez :
...................................................................................................
w rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty w trybie podstawowym na podstawie art.
275 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
1.

2.
3.

4.

5.

WYKONAWCA sprzedaje i zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem i na swój koszt ogumienie
do pojazdów służbowych będących na stanie KWP zs. w Radomiu w rodzaju wyszczególnionym
w załączniku nr …. stanowiącym integralną część umowy do Stacji Obsługi Komendy Wojewódzkiej
Policji z siedzibą w Radomiu usytuowanych w:
 Radomiu przy ul. Energetyków 14,
 Płocku przy ul. Kilińskiego 8,
 Ostrołęce przy ul. Korczaka 16,
 Siedlcach przy ul. Starowiejska 66
lub do innego miejsca wskazanego przez ZAMAWIAJĄCEGO znajdującego się na obszarze działania
KWP zs. w Radomiu.
WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczać opony fabrycznie nowe, nie używane, nie regenerowane, nie
bieżnikowane, wolne od wad fizycznych.
WYKONAWCA oświadcza, że dostarczane ogumienie posiada odpowiednio do rodzaju aktualne
świadectwo homologacji wydane zgodnie z Regulaminem nr 30 EKG ONZ – Jednolite przepisy dotyczące
homologacji opon pneumatycznych do pojazdów silnikowych i ich przyczep.
WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia na każde żądanie i w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJĄCEGO dokumentu homologacji w języku polskim. Jeżeli dokument ten jest wystawiony
w języku obcym należy przedłożyć tłumaczenie na język polski poświadczone przez WYKONAWCĘ.
ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby dokument homologacji był aktualny w okresie obowiązywania umowy.
W przypadku, gdy dostarczony dokument utraci ważność w okresie obowiązywania umowy,
WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU aktualnego dokumentu, nie
później niż na 7 dni przed upływem terminu ważności pierwotnie dostarczonego dokumentu
WYKONAWCA oświadcza, że dostarczane opony będą:
a) Posiadały datę produkcji nie wcześniejszą niż 12 miesięcy licząc od dnia ich dostarczenia do
ZAMAWIAJĄCEGO;
b) Posiadały oznaczenie potwierdzające, że dostarczane ogumienie spełnia wszystkie normy w zakresie
bezpieczeństwa (symbol DOT lub równoważny),
c) Posiadały naklejkę umieszczoną na bieżniku zwierającą klasyfikację parametrów opon zgodnie z:

 załącznikiem nr I i II Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/740
z dnia 25 maja 2020r. w sprawie etykietowania opon pod katem efektywności paliwowej
i innych parametrów lub
 załącznikiem nr I i II Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009
z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej
i innych zasadniczych parametrów
d) spełniać wymogi techniczne i jakościowe odpowiednich norm PN–EN,
e) spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 2022
z późń. zm.).
6. W ramach przedmiotu zamówienia WYKONAWCA zobowiązany jest do:
a) odbioru (raz na kwartał) i przetworzenia na własny koszt zużytego ogumienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami o gospodarowaniu odpadami. Ilość zużytego ogumienia odebranego
przez WYKONAWCĘ nie przekroczy łącznej ilości dostarczonego ogumienia.
7. WYKONAWCA udziela na dostarczone ogumienie min. …… miesięcznej gwarancji, licząc od dnia jego
dostarczenia do ZAMAWIAJĄCEGO, jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta.
8. Ilość zamawianego ogumienia będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO.
WYKONAWCY nie będą przysługiwać w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO żadne roszczenia z tytułu
dokonania zamówień o łącznej wartości mniejszej niż określonej w ust. 10 niniejszego paragrafu jednak nie
mniejszej niż 70 % łącznej wartości umowy.
9. Umowa obowiązuje przez 12 miesięcy od dnia zawarcia.
10. Łączna wartość umowy wynosi …………. zł. (zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………..)
11. Umowa wygasa z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta lub w przypadku wyczerpania kwoty
wyszczególnionej w ust. 10 niniejszego paragrafu w zależności które ze zdarzeń nastąpi wcześniej
z zastrzeżeniem §7 ust. 1 lit. b).
§2
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Zakup ogumienia następować będzie na podstawie zamówień składanych:
a) drogą faksową;
b) drogą e-mail;
Za datę złożenia zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO uznaje się datę jego wysłania faksem lub
e-mailem przez ZAMAWIAJĄCEGO.
Liczba dostaw, rodzaj i ilość opon wyszczególnionych w załączniku nr……… do umowy będzie zależna od
potrzeb warsztatowych ZAMAWIAJĄCEGO.
Dostawy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu realizowane będą w terminie do …… dni
roboczych od chwili złożenia zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO.
W przypadku konieczności dostarczenia ogumienia do innych miejsc wskazanych przez
ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z § 1 ust. 1, termin dostawy wynosi do 5 dni roboczych od chwili złożenia
zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO.
W imieniu WYKONAWCY, zamówienie przyjmuje osoba: …………………..……………………………..
nr tel. .......................................nr faksu ...................................... e-mail ……………………………………..
§3

1.

2.
3.

W razie stwierdzenia wad ogumienia, ZAMAWIAJĄCY złoży stosowną reklamację na rozpatrzenie której
WYKONAWCA ma 7 dni licząc od dnia jego poinformowania. Niezwłocznie po poinformowaniu
WYKONAWCY o złożonej reklamacji ZAMAWIAJĄCY odeśle reklamowany przedmiot zamówienia do
WYKONAWCY na jego koszt.
W razie uznania reklamacji, WYKONAWCA wymieni wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad
w ciągu 2 dni od daty uznania reklamacji i dostarczy na własny koszt do ZAMAWIAJĄCEGO.
Nie rozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji w terminie określonym w ust. 1 uważane będzie za uznanie
reklamacji w całości.

4.

W imieniu WYKONAWCY reklamację dotyczącą dostarczonego towaru będzie przejmował:
.................................................………….. tel. ..................................................... faks ...................................
e-mail ………………….…………

§4
1. Za dostawy, o których mowa w § 2 Zamawiający płacić będzie Wykonawcy na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawcę za każdą dostawę odrębnie, w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT według cen podanych w załączniku nr ……. do umowy.
2. Za datę dokonania płatności przez ZAMAWIAJĄCEGO uważa się datę obciążenia rachunku
ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (indywidualny identyfikator PEPPOL-GLN 5907714353635).
4. Zamawiający wyłącza ze stosowania przesyłanie za pośrednictwem Platformy innych ustrukturyzowanych
dokumentów elektronicznych zgodnie z art. 4 ust 4 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno – prywatnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1666)
§5
1.

2.

3.

4.
5.
6.

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy WYKONAWCA zobowiązuje się zapłacić
ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne w wysokości:
a) 5% wartości niezrealizowanej wartości umowy brutto, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy,
z powodu okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA w szczególności określonych w § 6 ust.
1 lit. a. - d.
b) 5% wartości niezrealizowanej umowy brutto, gdy WYKONAWCA odstąpi od umowy z przyczyn nie
zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO.
WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną za zwłokę w dostawie przedmiotów
zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego za zamawianą dostawę za każdy dzień
zwłoki.
WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 2% wartości brutto
zareklamowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO wadliwych opon za każdy dzień zwłoki licząc
od następnego dnia po upływie terminu określonego w §3 ust. 2.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 10% wartości
umowy określonej w §1 ust. 10.
ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktur.
Niezależnie od kar określonych w ust. 1, 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego do rzeczywistej wartości szkody, jaką poniosły w wyniku niewykonania
lub nienależytego wykonania przez drugą stronę postanowień umowy.
§6

ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach powszechnie
obowiązujących w szczególności w art. 456 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych, a także w następujących przypadkach:
a. WYKONAWCA dostarczy asortyment niezgodny z załącznikiem nr … do umowy i z opisem § 1.
b. WYKONAWCA 5 razy popadnie w zwłokę w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 4 lub 5
c. WYKONAWCA 5 razy popadnie w zwłokę w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1
d. WYKONAWCA 5 razy popadnie w zwłokę w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2
w terminie 30 dni od stwierdzenia któregokolwiek z tych naruszeń.
2. W przypadkach o których mowa w ust. 1 WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
1.

§7
1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, w następujących przypadkach i na określonych
poniżej warunkach:
a) Dopuszczalna jest zmiana w zakresie producenta/producentów i modelu ogumienia wskazanego
w załączniku nr …. do umowy, przy zachowaniu parametrów technicznych nie gorszych oraz cen
jednostkowych nie wyższych niż wskazane w załączniku nr … do umowy. Zmiana ta każdorazowo
podlega akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO po otrzymaniu informacji od WYKONAWCY
uzasadniającej brak możliwości dostarczenia ogumienia wskazanego w załączniku nr……. do umowy.
b) Dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy maksymalnie o kolejne 36 miesięcy w sytuacji
niewykorzystania przez ZAMAWIAJĄCEGO kwoty przeznaczonej na jej realizację. Przedłużenie
okresu obowiązywania umowy nastąpi w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
§8
1. Strony postanawiają, że dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w przypadku
wystąpienia którejkolwiek ze zmian wskazanych w art. 436 pkt 4 ppkt b) ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
WYKONAWCĘ tj. zmiany:
a)
stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b)
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c)
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d)
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r.
poz. 1074 i 1572)
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 WYKONAWCA może zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO
z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
WYKONAWCY.
3. WYKONAWCA może zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 po
opublikowaniu (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) zmian przepisów prawa, będących podstawą
wnioskowania o zmianę wynagrodzenia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie tych
zmian.
4. W przypadku złożenia przez WYKONAWCĘ wniosku, o którym mowa w ust. 2 po upływie terminu,
o którym mowa w ust. 3, ZAMAWIAJĄCY nie jest zobowiązany do zmiany wysokości wynagrodzenia
należnego WYKONAWCY.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 musi zawierać:
a.
Wskazanie zmiany przepisów prawa, będącej przyczyną wystąpienia przez WYKONAWCĘ
z wnioskiem,
b.
Wskazanie wysokości proponowanej zmiany wynagrodzenia należnego WYKONAWCY,
c.
Szczegółowe opisanie i przedstawienie wpływu zmian przepisów prawa na koszty wykonania
zamówienia.
6.Z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1 ppkt a) do wniosku, o którym mowa w ust. 2, WYKONAWCA
zobowiązany jest załączyć dowody wskazujące wpływ zmian przepisów prawa na wysokość kosztów wykonania
umowy oraz wysokość wzrostu kosztów wykonania umowy, w tym w szczególności:
a.
Pisemne zestawienie wynagrodzeń (obrazujące stan przed i po dokonanej zmianie) pracowników
WYKONAWCY, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w
przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 ppkt b);
i/lub
b.
Pisemne zestawienie wynagrodzeń (obrazujące stan przed i po dokonanej zmianie) pracowników
WYKONAWCY, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez WYKONAWCĘ, z określeniem zakresu (części etatu),

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 ppkt c)
i/lub
c.
Pisemne zestawienie wynagrodzeń w szczególności w formie raportu, listy lub innego dokumentu
przekazywanego instytucji finansowej, na podstawie którego WYKONAWCA jako podmiot zobowiązany
przekazuje wpłaty podstawowe i/lub wpłaty dodatkowe instytucji finansowej, (obrazujące stan przed i po
dokonanej zmianie), wraz z kwotami wpłat podstawowych i/lub wpłat dodatkowych w części finansowanej
przez WYKONAWCĘ w związku z realizacją obowiązków WYKONAWCY wynikających z przepisów prawa
regulujących funkcjonowanie pracowniczych planów kapitałowych,
z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której
mowa w ust. 1 ppkt d)
7.Złożenie przez WYKONAWCĘ wniosku, o którym mowa w ust. 2 niespełniającego wymagań, o których
mowa w ust. 5 i 6 nie będzie uznane za skuteczne, jeżeli WYKONAWCA nie uzupełni, na pisemne żądanie
ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO nie krótszym niż 5 dni, wniosku lub
dokumentów uzasadniających wniosek.
8. WYKONAWCA, składając wniosek, o którym mowa w ust. 2 zobowiązany będzie udowodnić
ZAMAWIAJĄCEMU, że zmiany przepisów prawa rzeczywiście spowodują wzrost kosztów wykonania umowy
oraz udowodnić wysokość wzrostu kosztów wykonania umowy.
9. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, na skutek wniosku, o którym mowa w ust. 2,
dotyczyć może wyłącznie wynagrodzenia należnego za niewykonaną, do dnia wejścia w życie zmian przepisów,
o których mowa w ust. 1, część umowy.
10. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać może nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian,
o których mowa w ust. 1, pod warunkiem wypełnienia przez WYKONAWCĘ powyższych obowiązków.
11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 ppkt a), wartość netto wynagrodzenia WYKONAWCY nie
zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów.
12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 ppkt b), wynagrodzenie WYKONAWCY może ulec zmianie
nie więcej niż o wartość całkowitego kosztu WYKONAWCY wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 ppkt c) lub/i d), wynagrodzenie WYKONAWCY może ulec
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu WYKONAWCY, jaką będzie on zobowiązany ponieść w celu
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

§9
Dane osobowe w KWP z s. w Radomiu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 roku, dalej jako
RODO.
Administratorem 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.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom e-mail:
iod.kwp@ra.policja.gov.pl
Przetwarzanie danych osobowych KWP z s. w Radomiu odbywa się w celu wykonywania 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).
Przetwarzanie danych osobowych w KWP z s. w Radomiu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt.
c, e RODO.
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
te dane w imieniu ADO.

Dane osobowe przetwarzane przez KWP z s. w Radomiu nie są i nie 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 obowiązującymi w KWP zs. w Radomiu.
9. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez KWP z s. w Radomiu przysługuje prawo żądania
od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
jak również prawo niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia
danych osobowych na zasadach i z ograniczeniami wynikającymi z RODO.
10. Wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane przez KWP z s. w Radomiu nie będą podejmowane
zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe nie będą
podlegały profilowaniu.
11. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez KWP z s. w Radomiu przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych
narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
7.

§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie w szczególności odpowiednie przepisy
Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach. z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:
Nr 1 – kopia Formularza ofertowego Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

