
Załącznik nr 3 do SWZ 

Nr wew. postępowania 11/22 

Projekt Umowy 

UMOWA Nr ………………/2022 

Zadanie nr 1 

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

Skarbem Państwa -Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11 – Listopada 

37/59reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………… -  Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu 

przy kontrasygnacie Magdy Wieczorek – p.o. Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów Komendy 

Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu 

zwanym w treści Zamawiającym, 

a 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………… 

zwanym w treści „WYKONAWCĄ” 

w rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

Nr spr: …. /22 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawieart. 275 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 11 września 2019r. została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Konserwacja, przegląd i pomiary urządzeń zasilania 

gwarantowanego zasilającego systemy teleinformatyczne OST-112” – zgodnie z Opisem przedmiotu 

zamówienia – załącznikiem nr 1, który stanowi integralną cześć niniejszej umowy. 

§ 2 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony  § 1  w terminie do …… dni kalendarzowych od daty 

zawarcia umowy. 

2. Harmonogram wykonania poszczególnych prac należy uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego  

w terminie 14 dni od zawarcia umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia określonych dni prac z harmonogramu ze względów 

ważnych dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. O fakcie takiego wyłączenia jest zobowiązany 

powiadomić Wykonawcę co najmniej 1 dzień przed zaplanowanym terminem prac. 

4. Dopuszcza się zmiany harmonogramu na uzasadniony okolicznościami wniosek Wykonawcy. Zmiany 

harmonogramu muszą być zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów prawa 

pracy przez cały okres realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących czynności dotyczące konserwacji, 

przeglądów i pomiarów urządzeń zasilania gwarantowanego. 

6. Zobowiązanie Wykonawcy do zatrudnienia osób na zasadach, o których mowa w ust. 5 dotyczy również 

faktycznie zaangażowanych w realizacje przedmiotu zamówienia podwykonawców. 

7. Zamawiający wymaga zatrudnienia osób posiadających wiedzę i doświadczenie w obsłudze i przeglądach 

urządzeń zasilania gwarantowanego, a ponadto, posiadających odpowiednie  kwalifikacje wynikające 

z zakresu prac, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami/zaświadczeniami o których mowa w poniższym ust. 

8.  

8. Wykonawca skieruje do wykonania konserwacji, przeglądu i  pomiarów urządzeń zasilania gwarantowanego 

dla systemów teleinformatycznych zespół składający się z co najmniej: 

- dwóch osób  posiadających aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Eksploatacji  w 

zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 



o napięciu znamionowym do 1kV; 

 

-dwóch osób posiadających aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Dozoru  

w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: urządzeń, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1kV; 

- dwóch osób  posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi, konserwacji, instalacji 

i konfiguracji systemów  zasilania gwarantowanego z określonego typu siłowni: SDG2400, SUW200, WSZ11, 

WSZ07, SPH80, UPS/15kVA/ Emerson, zespoły prądotwórcze  zasilających systemy teleinformatyczne OST-

112, potwierdzone odpowiednimi świadectwami/certyfikatami/zaświadczeniami wystawionymi przez 

producenta siłowni lub autoryzowany serwis producenta, potwierdzające odbycie w/w szkoleń przez 2 osoby 

zespołu. Dokument potwierdzający posiadanie w/w uprawnień w zakresie eksploatacji, dozoru i odbytych 

szkoleń stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

9. Zamawiający dopuszcza połączenie wskazanych w ust. 8 uprawnień pod warunkiem spełnienia przez osoby 

łączące te uprawnienia wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych uprawnień. Wykonawca  

lub podwykonawca skieruje do wykonania konserwacji, przeglądów i pomiarów urządzeń zasilania 

gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych co najmniej dwie osoby posiadające łącznie wszystkie 

uprawnienia wskazane w ust. 8. 

10. Zatrudnienie osób o którym mowa w ust. 5, 7, 8 nastąpi przed dniem rozpoczęcia wykonywania  

przez te osoby czynności w ramach realizowanej umowy. Obowiązek zatrudnienia zostanie spełniony również 

poprzez zatrudnienie już wcześniej, przed złożeniem przez Wykonawcę oferty na przedmiotowe zamówienie. 

11. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wskazanych w ust. 5, 7, 8. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do raportowania stanu zatrudnienia osób przez cały okres realizacji umowy 

na każde wezwanie Zamawiającego poprzez złożenie oświadczenia w terminie 3 dni roboczych  

od otrzymania wezwania oraz oświadczenia zatrudnionego pracownika potwierdzające wykonanie czynności 

dotyczących procesu konserwacji, przeglądów, pomiarów i napraw urządzeń zasilania gwarantowanego  

na podstawie stosunku pracy: 

• Oświadczenie WYKONAWCY o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie,  

że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz  

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy  

o pracę, zakres obowiązków pracowników i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu WYKONAWCY; 

• Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ kopię umowy/umów o pracę 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie 

WYKONAWCY(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika  

nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

13. Niezłożenie przez Wykonawcę i zatrudnionego pracownika w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie wymogu wskazanego w ust. 5, 7, 8. 

 

 

 



 

14. W przypadku, gdy w sposób niezawiniony przez Wykonawcę ustanie stosunek pracy z którąkolwiek z osób, 

o których mowa w ust. 5, 7, 8. Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia działań zmierzających 

do zatrudnienia nowej osoby bądź osób. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania swoich działań 

oraz przedłożenia tych dokumentów Zamawiającemu. 

15. W przypadku powierzenia wykonania czynności określonych w ust. 5, 7, 8 osobom niezatrudnionym 

na podstawie umowy  o pracę, jak też nie wywiązanie się z obowiązku z określonego w ust. 10, Zamawiający 

naliczy Wykonawcy karę w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

16. Wykonawca wraz z fakturą złoży oświadczenie o wywiązywaniu się z wymogu określonego w ust. 5, 7, 8 

przez cały okres realizacji zamówienia. 

17. Wykonawca każdorazowo będzie informował służby Zamawiającego obsługujące Wojewódzki Węzeł 

Teleinformatyczny KWP zs. w Radomiu dyżurujące pod telefonem 47 701-23-00 o przybyciu na miejsce, 

planowanych pracachoraz o zakończeniu prac. 

18. Wykonawca wykonana przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z uwzględnieniem 

zasad BHP. 

19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie urządzeń, będące wynikiem niewłaściwego wykonywania 

prowadzonych prac. 

20. W przypadku uszkodzenia urządzeń ze względu na niezachowanie warunków umowy Wykonawca zobowiązany 

jest na koszt własny do przywrócenia urządzeń do stanu, jaki zastał przed przystąpieniem  

do prac. 

21. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. zachowania w tajemnicy danych uzyskanych w wyniku wykonania przedmiotu umowy, 

2. przedstawienia na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych 

 z realizacją przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

3. niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ 

 na realizację przedmiotu umowy, a także informowania o zaistniałych nieprawidłowościach, problemach  

w realizacji umowy lub o zamiarze wstrzymania realizacji przedmiotu umowy. 

22. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia dostępu do pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot umowy, 

2) bezzwłocznego udostępniania informacji niezbędnych dla wykonania umowy. 

23. Wykonawca udziela ..... miesięcy gwarancji na wykonane prace przy systemach zasilania 

teleinformatycznegooraz ….. miesięcy gwarancji na wymienione baterie akumulatorów w UPS/15 

KVA/Emerson Liebert NX/400V od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówieniaokreślony 

w § 1należnośćw kwocie  ………………………………………………………...……. zł netto  

(słownie:………………………………………………………. zł), 

co stanowi …………………………………..………….zł brutto 

(słownie:  ……………………………………………………….zł), 

w tym należny podatek VAT …………………………….. zł (wg stawki………….%) 

       zgodnie  z ofertą Wykonawcy złożoną w treści Formularza ofertowego stanowiącego  – załącznik nr 2  

doUmowy 

*W przypadku, gdy dostawa towaru objęta jest mechanizmem podzielonej płatności faktura musi zawierać 

dopisek ,,mechanizm podzielonej płatności”. 

 

 

 

 

 



 

2. Zamawiający opłaci należność za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT za wykonanie przedmiotu 

zamówienia wskazując jako płatnika: 

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu 

ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom 

NIP 796-22-34-609 

 

3. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy 

w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

4. Poza ceną określoną w ust. 1 Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zapłaty jakiejkolwiek należności. 

5. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania (indywidualny identyfikator PEPPOL-GLN 5907714353635). 

6. 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) 

7. Podstawą wystawiania faktury będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokół 

potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do 

Umowy.  

§ 4 

1. W razie wystąpienia zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca 

zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w wysokości 0,1 % wartości bruttoprzedmiotu 

zamówienia określonej w § 3 ust 1, za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 

zobowiązany jest on do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 %  wartości bruttoprzedmiotu 

zamówienia, określonej w § 3 ust. 1. 

    §5 

Maksymalna, łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć  10 

% wartości brutto zamówienia określonej w § 3 ust 1. 

 § 6 

Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki może wyznaczyć dodatkowy termin wykonania przedmiotu zamówienia, 

nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.  

   § 7 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. 
 

    § 8 

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy strony wyznaczają 

…………………………………tel.:............................... reprezentującego Wykonawcę oraz……………………………………. 

tel: ………………………..reprezentującego Zamawiającego. 

 

 



 

§ 9 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy Wykonawca popadł w zwłokę  

w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającą 14 dni. Z uprawnienia tego Zamawiający może skorzystać  

w terminie 30 dni od zaistnienia tej okoliczności. 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji umowy, informacji, 

do których miał dostęp w trakcie świadczenia umowy, a także do nie gromadzenia,  

nie przetwarzania, nie przechowywania tych danych i informacji w zakresie wykraczającym poza czynności 

niezbędne dla realizacji niniejszej umowy oraz nie udostępniania uzyskanych informacji i danych osobom trzecim 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Strony, ich pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele mają prawo do korzystania i wykorzystywania 

informacji wyłącznie w celach określonych w umowie. W żadnych okolicznościach pracownicy, przedstawiciele 

stron nie mają prawa do korzystania i wykorzystywania informacji do innych celów, w szczególności 

komercyjnych. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie wyżej określonych zasad poufności 

przez swoich pracowników, współpracowników i przedstawicieli. 

4. Postanowienia w zakresie zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej 

umowy wiążą Strony bezterminowo. 

5. Wykonawca będzie przetwarzał uzyskane dane osobowe wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

niniejszej umowy, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. 

poz. 1000 ze zm.). 

§ 11 

1. Dane osobowe w KWP zs. 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. 

2. 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. 

3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom  

e-mail: iod.kwp@ra.policja.gov.pl 

4. Przetwarzanie danych osobowych KWP z s. w Radomiu odbywa się w celu wykonywania przez KWP  

zs. w Radomiu zadań w zakresie przedmiotu umowy. 

5. Przetwarzanie danych osobowych w KWP z s. w Radomiu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 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 te dane 

w imieniu ADO. 

7. 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. 
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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 wniesienia 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. 

§ 12 

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian w treści umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT 

w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza się zmianę wartości Umowy o różnicę wynikającą ze zmiany 

wartości podatku VAT.  

2. Każda zmiana Umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po uprzednim złożeniu pisemnego 

wniosku przez jedną ze stron.  

§ 13 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej- pod rygorem nieważności- i uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść 

na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie w szczególności odpowiednie 

przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

3. Spory mogące wynikać ze stosunku objętego niniejszą umową rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy 

dla Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, jeden egzemplarz Wykonawca. Wszystkie egzemplarze mają taka samą moc prawną. 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 
2. Formularz ofertowy. 

3. Protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 

4. Wykaz osób skierowanych do wykonania prac posiadających przeszkolenie w zakresie obsługi siłowni 
telekomunikacyjnych oraz uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że osoby 
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia.  

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 

 

 
Egz. nr …  

 

 

 PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

do umowy nr ………. z dnia…………..2022 r. 

 

 

Data dokonania odbioru: ………………………..  

 

 

Ze strony Wykonawcy: 

 

 

………………………………………………… 

(Przedstawiciel Wykonawcy) 

 

Ze strony Zamawiającego: 

 

KWP zs. w RADOMIU 

ul. 11 Listopada 37/59 

26-600 Radom 

………………………………………………… 

  (Przedstawiciel Zamawiającego)  

 

 

Niniejszym potwierdza się wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie/niezgodnie* 

z warunkami zawartymi w umowie. 

 

Uwagi …………………………………………………………………………………………. 

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

       

Przedstawiciel Zamawiającego:                                         Przedstawiciel  Wykonawcy: 

 

  .……………………………………………………         …………….……………………………   
(czytelny  podpis)                                                                 (czytelny  podpis) 

 

  * - niepotrzebne skreślić 

 


