
UMOWA NR. ……………WTI 

Zawarta w dniu ..................................... w Warszawie pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Komendantem Stołecznym Policji 

z siedzibą w Warszawie (00-150) przy ul. Nowolipie 2,  

Regon: 012126482, NIP: 525-19-30-070, 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez 

 

Pana:…………………………………………… 

a:   

/Firma/…………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………. 
 
Numer NIP – …………………..  Numer REGON- ……………………………… 

 

Zamówienie udzielone bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 

ust.1 pkt.1  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) o następującej treści: 

 

§1 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa asortymentu, zwanego dalej w umowie „towarem”, 

określonego w załączniku nr 1 do umowy.  

2. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy będzie nowy, zgodny co do 

nazwy, typu wskazanego w załączniku nr 1 do umowy, a także wolny od wad 

uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem. 

3. Strony ustalają, że wartość umowy nie przekroczy kwoty ……………….. zł brutto (słownie: 

…………………………………………………………………… w tym podatek VAT ) a cena 

jednostkowa za 1 szt. asortymentu nie przekroczy kwoty określonej w załączniku nr 1 do 

umowy.  

Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towaru będzie leżał po stronie wykonawcy-

zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

4. Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 3, uwzględnia w szczególności: 

a)koszt transportu oraz rozładunku asortymentu do miejsca wskazanego w ust. 6, 

b)wszelkie opłaty w tym podatki, 

c)pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie …….. dni 

roboczych 

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko, do 

siedziby Zamawiającego w Warszawie, ul. Nowolipie 2 . 

7. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o dokładnym terminie 

realizacji przedmiotu umowy (na nr telefonu 47-72…………..), z jednodniowym (dni 

robocze) wyprzedzeniem przed planowanym terminem realizacji. 

8. Dostarczony przedmiot umowy powinien być opakowany w sposób zabezpieczający 

jego elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

9. Strony ustalają, że odbiór dostarczonego przedmiotu umowy dokonany będzie w 

oparciu o załącznik nr 1 do umowy, w miejscu o którym mowa w ust. 6. 

10. W czynnościach odbioru wezmą udział uprawnieni przedstawiciele stron. 

11. Zamawiający uzna zrealizowanie przedmiotu umowy, po podpisaniu przez strony bez 

uwag protokołu odbioru, co stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. 

12. W przypadku ustalenia przy odbiorze, że dostawa jest niekompletna lub niezgodna z 

załącznikiem nr 1 do umowy albo wykonana nienależycie, Wykonawca w terminie 1  
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dnia roboczego, licząc od dnia sporządzenia protokołu, zobowiązany jest do wymiany 

wadliwego asortymentu na nowy lub uzupełnienia braków. 

13. Płatność za przedmiot umowy zostanie dokonana na rachunek wskazany przez 

Wykonawcę,  w terminie ………dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury . 

14. W przypadku opóźnienia w płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe za niedotrzymanie terminu płatności.  

15. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z 

realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  

§2 

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres  …… miesięcy oraz rękojmi na okres …… 

miesięcy.  

2. Początkowy termin gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez strony bez 

zastrzeżeń protokółu odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 11. 

3. W razie stwierdzenia podczas użytkowania ( w okresie gwarancji) wad jakościowych  

przedmiotu umowy,  Zamawiający zgłosi reklamacje na adres: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

  

4. W razie stwierdzenia podczas użytkowania (w okresie  gwarancji) wad jakościowych 

asortymentu, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany asortymentu na nowy 

wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż zareklamowany lub  jego naprawy w 

ciągu 3 dni roboczych licząc od daty dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia 

reklamacji.  

5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Zamawiający zleci przeprowadzenie 

ekspertyzy. Wynik ekspertyzy będzie wiążący dla stron. W sytuacji potwierdzenia 

zasadności reklamacji jej koszt poniesie Wykonawca. 

6. Wykonawca ponosi koszt dostarczenia z/do siedziby Zamawiającego 

zareklamowanego  asortymentu. 

§3 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w wysokości: 

a) 10% wartości umowy, o której mowa w §1 ust.3, gdy Zamawiający odstąpi od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b) 10 % wartości umowy, o której mowa w §1 ust.3, gdy Wykonawca odstąpi od 

umowy, 

c) 1 % wartości umowy, o której mowa w §1 ust.3, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, w przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa odpowiednio 

w §1 ust.5, §1 ust. 12 i §2 ust. 4. 

2. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. c) nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku wykonania umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 

§4 

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy z 

jednoczesnym naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. a), gdy 

Wykonawca nie dotrzyma terminu, o którym mowa w § 1 ust.5 . Z uprawnienia 

powyższego Zamawiający może skorzystać w terminie do 14 dni od daty powzięcia 

wiadomości o fakcie uzasadniającym skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym. 

3. W przypadku zrealizowania umowy, w terminie, o którym mowa w §1 

ust.5,zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy,przy zachowaniu 

prawa do naliczenia kary umownej określonej §3 ust.1 lit.a). 

4. Za dzień roboczy strony przyjmują każdy dzień od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
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5. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony zamawiającego między innymi 

za dokonanie odbioru i zgłaszanie reklamacji jest ……………………..  lub osoba go 

zastępująca. 

§5 

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§6 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony 

rozstrzygać będą polubownie. 

2. W przypadku nie  dojścia do  porozumienia spory wynikłe  z niewłaściwego wykonania 

rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

3. Ilekroć w niniejszej umowie użyto sformułowania dni robocze, rozumie się przez to dni od 

poniedziałku do piątku , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z 

właściwymi przepisami, w godzinach 8 00 – 16 00 

4. Strony dopuszczają przekazywanie wszelkiej korespondencji, w tym oświadczeń 

wydanych na podstawie § 4 ust. 2 i 3, za pośrednictwem faksu na numer: Zamawiający 

– 47-7237435 Wykonawca –, Numer telefonu: …………………..  oraz w formie elektronicznej 

na adres e-mail: Zamawiający – …………………………………………….   

Wykonawca- ……………………………………… 

 

§7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

§8 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 –  asortyment 

Załącznik nr 2 -  Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 

 

  



UMOWA NR. ……………WTI 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (tj. Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji; 

2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych 

osobowych: 

Adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa; 

e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu: 

a) prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

b) w przypadku zawarcia umowy - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Komendancie 

Stołecznym Policji, tj. realizacji jej postanowień; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania lub umowa zawarta z wybranym wykonawcą i dokumentacja ją dotycząca; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

c) do celów przeprowadzenia postępowania o zamówienie zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem 

Akt Policji, przez okres wynikający z kategorii archiwalnej od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia; 

d) do celów realizacji umowy przez okres jej realizacji,  

e) po zakończeniu umowy przez okres określony w przepisach  powszechnie obowiązującego prawa, w 

szczególności: 

i. przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów 

prawa do celów dokonywania rozliczeń, 

ii. przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa regulujących przebieg 

postępowań z tego tytułu do celów dochodzenia tychże roszczeń,  

iii. przez okres wynikający z kategorii archiwalnej ze względu na cele archiwalne w interesie 

publicznym zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji,  

iv. przez okres określony w odrębnych przepisach do celów badań naukowych lub historycznych 

lub statystycznych; 

6) w przypadku zamówień publicznych oraz umów prowadzonych w ramach projektów realizowanych ze 

środków pomocowych krajowych i zagranicznych okres przechowywania uwzględniał będzie wymogi 

dotyczące okresu przechowywania obowiązujące w przepisach prawa właściwych dla środka 

pomocowego; 

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi bowiem przepis prawa;  

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

10) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.  

 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  
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