
",Umowa na dostawy'"

lil\Yeń|l §. ()strowi v{a7o\\,icckiel dnił ,,. ,,, ,,,,,, ,,,,,,.l, porlliędzv:
Zlkladenr Gospoclalki Komunalncj w Oslro$i Mazo\ieckiej Spólka z o.o,. ulica B. Prursa 6(l,
RLGoN _r507]3(l]9. NIP 759 1.1 7_5 7]() u'pisanej clo Krljolvegrl l{ąjestIrr SilclorrcgLl podNr
000015]25_5 prowaclzonego przcz Są.1 Rcjono\\,v dle nr,5t, Włrszlwv rł WaI szll\\ l!.
XlV lł,l,clzia1 (;ospodarc7\,Kfiio\\ego RejeslrL] SącIorvego o kapitalc zi]kladowYln ]].070,000.00
żlol_u-ch

rc pfcZc n to\! ł 11\111 pIZeZ: l'a$el Nlieczko\rski - Plczcs Zarządu
zułnl,m dalcj Zanla\!ia,iąct nr!

1'l l1,1 ,, ,,

NIP,.,,.,..,..,.,,.,,.,,.,,,,,,,, I{EGON
Iepfczcllto\vena pr7ez]

7\\,any.r dilej Dosta§cą.
§l

Ninlqszą Llrnorr,ę zal,",arto bcZ slosowania ]]rzeplsów L]stewy z dllia 29 stYcznia 200.1r. Prłwo
Zelnowićii pulrlicztlych (DZ, U,Z ]()l5l, poz,2ia),1,). lra podst, l]n, .1 pkl, 3 cvtor.Ln.- Llshrrt,

§2
Zanrarriljaoy zanrarr,ie, a Doslarl,ca plz\,jn]uie do \\vkonrllia 7Jnlo§]!nlc 1]-l,

., Zakup, do§taivi i rrdrożt'nie komplekso\tego svstenlu Io|ializncji i rrroniloro§ania
\t iednostkach splztto\łołransport0lv)ch Zakładu (hspodarki Komunitln(j \t Ostrowi
J\Iazorvicckicj Sp. z o.o." zemó§.iclllc szczcgółorvo opisane w Zap),tnnltl olcI1o\\.),ltr 1ll
Log]2l]:1,20l9 i Olircie cello\łej z i:]llill ,,.,,,,,,,, . która stal]o$,j Załtrcznjk nr l clo ninlejszcj
ul1lo\\.y,

§3
l. ])osta§,ca Zolro\\,iźlztlje Się \\,!,konać Zen]ó\\.icllia, o któryln lnowa w .s ] \\.tcrnlillic od |odpi-
senia lrilriclszej Llnilwv do tlnia,,,,,,,,, ]()] l l,
', l-,.,, \\L,,l _l,i,,,,,ll"n§:c|li,t,uz llr,ic .,.,:
l) dostarczcnic i nlolttaż uzadzeti nrodLrl G])S wlaz z lliczbę.ln}inli c7tli1likill]i, nlodu]
GSlvl,(jPIlS $raż z ekt}\Ią karlą SlM. sclIld\ pL]nlieIo\\c. czLljnik pozionlrr paliu,a w pojazdrch
Zanra*iajaoegozgoc1IliczZalacznikiclnnr]drlniniejszejunrow1,\\,lliepżcklacZallrylrltarnlil]ic
do ,,. ,,. ,,,,,, r
lr) ilrs|rlacla ikonligllllcje systelrrLl nlonitororvania p,ljłzciórr, - w nieplzeklaczllnvtn tclnlinic d()

,,,,,,.,,., l
c] nlollitolo§allic flotY pr7a7 okres 24 I1]iesięcy zgodnie z rv),,nuganiemi d]ll s,vstcrnu okleśLo]1),lni
w Oplsie pżedmiotu zanlówicnia stano*,illcego Zrlącznik nl ] do nillicjszcj ulno\\,y,

], Srviłc]czenie Uslllgi mol1ltoro\\,ania ro7poc7nje siq \\, tern]inie nie późrlicjsz),,m niż tl,zv dlli
rol]ocze od porĘisania protoko]ó\v Inontażu L]lżąc]7c]i lokalizilcr, jn_"-ch rr. pojazclach
Za nl arv ił j ąc cg,ll,

,|*it,^:ł,
vL-|522



§1

l, l)ostawca Zarlc\łnjł splrWność s!slclllLl monikJfowillrja poiazdóW i jcgo ciaglą lliczłklóconq
prdcę,
2. W larlach śrłiac]czcnia uslug dopLrszczłlni.jesl plzerwa ś§iaclczcnii usług DlLlnltt,lll\Ąinil |]ll-
iazdót rł rłlmia|ze nie Wvższ],nl ni7:ł8 poLl7ilr \! lniesiaLou. Za plzenĄ,q w ś§iadczerriu usłLrp nic
L]znitic si_a pr7crw spowodo\\aln\ch \a-adlirłlnr f'tlnkc jollrlwłllierrl Llrzżldzcti 1okali7acl,jnlch CI'S,
]. Wsze]Lie Zgloszctlia scl\\jsów i tLstclok w,\nlagda lil|nll.pisclnncj i rrinrr) blć rr,r,s]alrc na
adrcs c-nłil:,.,,,,,,,,,
.l,./gloszcnie uslelki rrltlsi zeuict,ać nazrrq Zanrawiirjlcegcl_ datrc unlorr1,ora, lrlśe_\z)ln) ,,|)i\
uslerki rłt,az zc lvskazłnicl)) pOirzdU. \ litrir'vIll Lr|ządzcllic z,:lslało żłinstelo\łl1|lc,
5, Tertlritrcm zgloszct,lia ](-st datltl !v\słania żgbszeni]:L.
6, W icr i ie ,l8 uodzin od nlomcntu Zqlos7cllia usterki Dosta[,ca or!łiriZLlie \\},jaZ.] sclwisow\
celelll Ltsun;qcie 7gloszoiej tlSlclki, \\'a|unliicnl usLlrlięcia uslc|ki \ł \ł§ lś|nliIir ,i(,§t
udoslępnicnie plzcz lanlłrviajaceg0 pojezdLl. 1losiarlrr]łccgo Lrszkoclzone ut,ządzcnia rv ww,
tcrm]nie lv sieclzibie Zama§,iajeccgo 1Llh in.lnl niejscu za upMcdniżt 7godaL DoSta\lc,\,,
7, \V plzl,padku g,:11,rlitplarrl Ltlzarlzcnia na nlicjscu nic bedzic nrożlir'r,a \\óu,czils pvedstawicicl
Dc)slr§,c\, zdcmontuic us7kodzerlie celenl ,jcgo naprit\\')' \l sellrisie i zainstalrtje ur.ządzcnic
ZasleFcze o palalllct],aclt nic corszrch lliż LlfziLdzenic \\\11lonto§ana,
8. ( ]sunięcie Uslc],ki Uważr sic za dokollane \\, te lirlie. jcś]i l)ostalwcł żilinslalo§al urząclzetie
Zaslepczc i pol\\,jeldZil.jego pl,arłic]lorłc firnkcjonolrlnie,
9. Niczalczlric od pżek1llanjr i Zi1lllonto\Ą,ania Ln,ZaldZellia żastępcZ(-go I)oslawca dokona
spfawdżenir ż.lclllonlorrirllcgo ul'złdzenia_ a * plzvpaclkrr strr'ieldzenia. żc Lrszkoclzeuia nasląpikl
z rvinl Zlnrarviajllccgo. ,/arn ll', iłjilc) Zosunie obciOżony loszlarrli jlgn nrpllll1.
Z Zash,Zcżct]iclll. że kos1| llaF],a\ł\ tlic nlożc pl7cklaalilć \łall()ści Lll7ądzclria ]ibLl eznie n,lu c3u
10,Dostarvcanicponosi Ll,_1polr,iedzillhrości Zaszkodę\\.!lrik}iLZrrastępLljąclchokoliczrrości:
a) nic7godne z insLlllkciil Llż_y\\łnic ur7idleli zarlonlorłarl_vch l pojvdlclr.
b') plzcrrr,. zlrł.icszeli lub oglaniczcli lolp(]wszccl]l1iallia sygnalrir.v rcJctbnii konór.korr.c]. ]akich_
kolrvieli trtI,udnicń §, iłczl]ości ill1cI.llcll)r'v-c,i. lub lr,r,rrikljitcej z bI,akLl lLrb rł,adlil,r,e!]o c]zialania
tcchaicZnych śroclktirv cnlisii (iPS luLr blal,Lr n1()źli\\,ości rrlzporrszechniania Ą.ab s\gnakl§
z przl,czlll plzl,pacllirlrvr ch lLrb sporvodorłitnych pt,zez stI,ollr t|7ccję- lub na skutck §pro\\,adżenia
olfallicZcli pra!Ą,n\,ch. admini\trrc),jn)ch 1tlh thkt),c7ntch.
. , ,,l..]iczl -,ii rrr lli, ,r. | ,

c1) k|aclzicz1'. rłbLrnkLl Jub sporloclorł,l innvnl] irr7}clvnllrlri ULletit lub uszkolizerrienr pojazdrir"- lub
innl,mi szkotlanli ponicsiolvni ua pcl jłzdłch.
c) ult'łta hżrsc] plzez Zamarviajaccuo.
I dostępetrr osób nietlpo*łżrtionvch do kollla doslepowcao laInarviłjąceg,:l,

§5
1, Zamawia.jący ZobowiąZ,my jest Zapeł,nić Właściwy stan tecbniczny akumulatoróW
w monitorowanych pojazdach.
2, Zanawiający zobowiązuje się nie dokonywać źaclnych zmian w dostarczonycb uządzeniach.
Wszelkie naprawy i selwis będą rcalizowalie w uzgodnieniu ż Dostawcą na podstawie pisennych
Zgłoszeń.
3. Zamawiając,r zobowiązuje się inlbmować te]efonicznie i pisemnie za pomocą pocżty e-mail
o każdorazowej irrgelencji w pojazdach clokonanej przez jakikolwick selwis. celem sprawdzenia
poprawrn.c' dzi"lania 5y5Lśn]L lol.rli,/.,\Ą"lliź



§ó
Osobanri do l<ontaktrr w ranrnclr fcali7acji niniejszej unowy s11:

a) po sllonie Zanrawiającego: ,,.,,,,,,,,,.,,.,,..,..,..tel,.,,..,..,..,,..,e-nail

§7
l. stronv Zgodnic ustalają. żc 7 tvtufu W},konania pżed]lliotll Umow), Zleceniodawca

zobcxliązarrv będzic do zap]atv l]a icgo rzccż]
a) l(wot!,,,.,..,.... ,.ł nello. \A1,,,,. a/',, |___.--.-- zl')
(slilrr,nie:,,,,,,,,,,,,,,, ż]) ze do\tarczenie i

brutto,
montaż tlźi]dzeli oIaZ

k()Illl]tlteIech§,(iloźenie sYslenlU l1lo11ltolowania (kontlgrrrac]a ol]rogralao!\,ilnin nil
Zenra\\'iłącego. szkolenie praccxvniliórv)
b) comicsięcznej opłaly abonailenlowqj rr, lr.vsokości : .,,.,,,,,,,, nctto,
bnltto, , , , , , , , , , , , , , , Zł(slownic: . ., .. ..,... .. .,Z]),
c) nliesięczna \!nńość op]i]t,Y abonanlcnto\\,c] dla icdlrcgo urządzcnia wlnosi: .,,., Z1 netto.
\ ĄT , .. zl. L, LliL-: ,,,,,,

], W!'na!rodzcnic płłtl]c będzie przelewelrr. na \\skazen},przcz W},kona\\,cc r:lchLlnck banko\\y.
*,ciagu 3() dni. ocl daty dostarcZenil Zalni] \Ą idąceIn tl pIaWld]o\\,o W),ste\\,ioncj tiktllr!, \'AT,
3,\\rynaeroclzenie.októlvIImowawLlst,lobcinluicwszeLkier),zykoirlclpolYicclzialność\V_vko
lra\\,cy ża pra\\,idło\e oszllco\l,anie w,sz},stkich kosztórv zrviązellvch 7 $\koninielll pIZednllotu
żil1ló\\:icnia,
,1, Datą zaplat], tiktllry bQd7ic data ol]ciążenia konla Z nle\!lź|ącelo,
5, Zl tcnnin zaplat!,uważa si,ł d7ień obciŁel]ia ri]chunkU Zanlewiaiącego,

§ll
l, Dosta$,ca zapłaci 7alnau,ialapenu klIę Llnlowni] w przypndl(u:
zrł.loki w u,vkonaniu rtlno\!,v w WYsokości 0.29i, rvynlrg|odzenia brutto ol(|cś|oncqo \\, § ] ust, ]

ze keżdy dzieli z\\]oki rł.r,calizacji pr7cd|riolu 7an]ól\,jeui!,
- od\tąpjenia od ul1lowy |)l,Zcz Zalnr\,iająccgo z przl,czvn obciążala!vch Dostlrvcę rv wysoltości
I()'|,'o lvylragrodzenia określonego \ .s l,
], W plz!'pedkll pr7crw \\' ś\\'iadczeniu Lls]ug z pi:llłoclLl okoliczności porł.stłłl,ch z rlin1, Dosla§,c\
przekrrczejącvch \tvmial okrcŚIonv w .§ :1 us1. 2 Doslrwca ZllFlaci kalę unrorvną w w),sokości
1]]0 lniesjęcznej oplaty Za jedllo lllząclzcnic Zr l(ażd_v lozpoc7qtY d7icń pżerw! lv śr,"iadczenirl
uslugi c1ll każdego Ll|ządzcnia,
3, W przlpacIku opóźIrierlil rv LlsLlnięciLr zg]oszonc1 ustclki rv sttlsul]ku do tern]illll. o klóI vnl nlowa
\\' .S :l us|. 7 Doslr\\cu zaplaci karę unrorł.Irą *' rr,ysokości lnicsiqcznc'j opłaty ahl ,1.1lnśnl(l§ q z,r

danc Llrżąd7enic.
,ł, Kllrq. o którci l]lo\\.a \\,Llst, 1-3, Dosla\łca Zlplllci na \\skezany plzcz Zaml\\:iaią!cgo rachllnek
benkow_v. plzelerlctll. w tcnninic l:l dlri kalalrdażowlch od dnie dor,ęczenia IllLl ż]]denia pżc7
Zunarłiającego Zaplaty ti]l(ici karv unlorvncj, Zaluau,ialącl,jesl UpoważnionY do potl,ącenli]l
na]eżnych kaf tlnlowllych z rvvnagrodzcnia Dostawc\,.
5, Zanlalviljąc1, Llpcllveżlliolly jest do dollległnia się odszkoclorvallia ni 7asidłch ogóll1_Y. ch. jeże1l
poIricsiolra szkoda przekraczl kaLy LllIowne,

§9
l, Zarlarviająccnlu przyslugrrjc prarvo odstąlienjł od unio\Ąv w crlości ]ulr części. wedlllg s\\,cgo
w)-boltl w nasteplljących prz_vpadkach i tcnrrinacll:

b)po sholie Dostawcy: ,,.,,.,,.,,.,,.,,,,,,,,,_,, tcl _ , , . _ , . . , . . , . . . . . . . . . ełtail,



l ) I)ostllwca opóźlria się o l;+ dni 7 rcalizaclą całoścj lub częśoi przedmiotu Lllllowy \\, stosu|kll
do han,nonogranlu odsl.|piellie \\ tenrirlic l4 dni od upł\l\'u ustalonego lerlnintl.
]) \\jykollawca ni]rusza po§tanowieiia niniejszej unlouv, t, szczcgrilności doslarcza pvedlniol
żanówienia niezgodIlY Z wymogenrj określot]yili Przez Zalna$.iająccgo. jak rou nle; lrl. plz._
SffZe_lal Zapisów dot),czi|c!,ch przcpisów §,1 ust, 7 Ulnow_,' , njnlo *,ezrvanla Zanrarviająccgo c1o

żaplzestania llaIuszcll i zmienv sposobu wykonanin UrIowv i WyZneczcnia mLl !v tylr1 ce]u odpo,
\riediiello. nie klótszcgo niż 7 dni. terninu - otlsląpierrie w te ninic l,ł dni od trc7skutecznego
u]]ly\łLl \\ yzllltczonego tcrminL],
],) \\'ystą)i istolna znliana okoliczności, po\\,odlliąca. że lvkourrrie ullo\\,v nie lcżv \\, intcrcsic
Zarnarviqącego. czcgo nic n]ożna bylo przervidzieć w ch§,ili jcj zawafcił orlstąpienie
\1 tcnninie 30 dlli od dnla powZiccia \\,iadolrrości o tych okolir-zrrośoiaoh,
4) zostanic ogłosżoie loz\łiąZanie fimly Dosta\\,cy odstąpjenie § lell]illie 1,1 clni oc1 dnia po
wzięcia \\,iadomości o tcl okolicżiości,
5) zoslenie rvydarrv nakaz znjęcla najątku Dostawcv ilrlstąpienie \\,tcrminic l,]1 dni od dnia po-
\ł7ięcia wiadoDlości o tvch oko]icznościach,
2, Oświedczcnie o odsląpieniu od ulrlorvv rvvnlaga ibrln!'pisennej pod rygolenr lrlclr.rżnoścr,

§ l0

l. wygxŚnięcie tlrnowy następujc po up]).\ł,jc okfesu. na klórv Zostala za\\,ańa,

]. L]nrowa może być lozrviązalla pr7cd uplY\łen okresu \\skazanego \,§ j Llst, l\! lbnnie

piseDlnej pżeZ każdą zc Stron ż 7acl]o\łarieln 2 niesięcznego okl,esU \\,)porvicdzcnia.

§ 11

W sprawach rrie unornlo\\rallyclr Llmo\vą zastosowalric nlłjil plzepisy KocleksLl Cyrr,iIncgo,

§ 12
\Vszclkjc znianl niniejszej Llmow}, lllogą b_vć rlokorrr.u,atre pocj rygoren niewłżności jcdynic
w tbnnie piscnlncgo ancksu, Z podpisalni Llpoważnion!,ch przcdstilwicj§lj obu \tl(xl.

§13
Do lozstl,Z_vgania sporó\\, wyrikłych na 1ie wykonanla unlorr.v lvlaścirvv.jcst Sąd rrłlśc,ilv_,'' dle
siedzibv Zarrlarl ia jaccco.

§11
W zakrcsi. obowiąż},\\ania niniejszej utllowy Stronv zobolviązllją się do pelną' ochlorly danych
osobowych oraz Zgoddości Ze wszelkinll przcpisami prarva dotyczącylni ochloll), dall),ch
osobolv1,,ch,

§15
Umo\Ye Zostala sporząd7oira $ i],Zech j edDobrzmiącvch egzernplarzach d\ya dle Zalna\Ą.ia!J'ace{o
Jedcn dla Dostawc!,,



§ |ó

Klau7ula ilribnnac}jna

\\i z§,iązku z IealizacJil wymogów Rozpolzźldzcnia Parlanlcntu Eurcpejskiego i tt.rd), (UB)
2016'ó19 z dnja 2J k\!ielrli. 20l6 l, rr, splawic ochlon!, osób tiz,vcznych §, ż§ia_Zku
Z przct$'alżanicn danycli osobolv),ch irv sp|alvie swobodncgo przcpły\\:u takiclr dal]\,ch orłZ
uohllenia clyrekt,vrvy 95,461WF (ogóllrc fożpo],ZtUlZeDie o ochlonie dallych .,1{ODO"). inforllu
jeny o zasadach przet\\,łrzania PaI'lstwa dallvch osoborvvclt oraz o prz_Y' slugll_iEcych l'lństwu ple
lvich Z lvnl ZwiąZallycll,

l, Adlninistratorcnr Paljstwal danvchosobo\Ą)chjeslZaklad Gospoclalki KolnLrnalllcj rv ostro*i
\4izowieckiej Sp, z o,o,. Lll, B, Plusa 66. 07 ]00 O§tńW lvlazol\,iecka. osob ! lśPlśZcntujl|c.!
Admjnistratofa Danych jesl Prezes Zarządrl,

2. AdlDinis[atol \\ }ZnaOZv] lnspektori] ()chI,onv Danych. 7 któr,vlr1 mogą się Palist\\,o konlakloweo
\\' spriwacll prze!\łarzanial i)alistwa danyoh osobo\łych poprzcz adrcs c_lnaill i.]olagkoslro\\ .pl

], Pallstwł dane osobowe będą przet\\,alzane zgodnic z przcpisami RODO. tzll, dane będil
przet\\.afzallc na podsta[,ic przcpisórv ptawa, c § szczegó]nyoh przl,padl<ach lla podsta\vic
Pańsh,,,a zgocly albo rv zr,",iązku z rvl,konvrvanicm Llit1o\ł}_ której są PaIishvo st|ollą,

,ł, Podanic przc7 Parist\la darrych osobolvyclr _jest oboniązkou,c. w s}.tuacii. gdY prżasłankq
plzet\\.arzallia danvch osobouvch slanowi plzepis prarva lub zawara tllięClzy \tlon.lllll ulno§.1
\V s}lLlacji. gd), przetwalzallie danych osobowycl] or]b}\r!t się na Fodslarl ie zgocly osob1,. któr,ej
denc dotvczą. podanie pIZeZ Palistwa danYch osobowych Adnlinistratororvi ]lli] allarlktel
doblowo]n!,,

5, W ZakleSie danyoh osobo§')'ch lraIist\ra dotvcząc),ch, prżysłL]gruą Palist\łu nlstępLljilce Pra\\,a:

. plll\\o dostęptl do dźUlych osobo$,!,ch.

. pfa\lo splosto\val]ia danych np. gd,v są rrieaklualnie lLllr niepm\!dziwe,

. prau'o do usurięcia danlch prarvo plzyslugLle w ralllech przcsłanck i n.r \\,arurlkach
okreśLonych w an, l7 RODO,

' pla*'o ograniczcnia pr7ctwar7al]ia prłwo przl,s}uguje lv lanraclr plzeslalrcli i na rł,arunkacll
okleślon),ch \\ aft, lll R()Do_

. prarł'o rvniesienia splzeci*u wobec plzct\\:arzanie pre\vo przysłrrgrric rr, rlnaoh pveslatrek
i na rvanrnkacll okrcśLon_y,ch w att, 2l RODO.
. pra*,o do coiirięcia zgody t,vlkojeżcli plzctrvarzanic orlbl.rva sję l]a podsta\\,ie arl,6 Llst, l lit,
a) lub aft, 9 ust. 2 lit, a RoDo,
. prarło lr,nicsicllia skirgi do Plezesa Uzęclu ochlon1,,Danych,

6, Denc osobowe będą pr'zeclrowvwane ]lfzez okles rvl,rlikający z plzc|1llL,\ |1.1§.l
rv szczcgólności ustarł.vz dllia 14]łrca ]983L o nrlodo\\ynl zrsolrie alchirł,alnvlrl ial,chiwach
oraz rozporządzenia P|czcsa Radv Nfin;strÓ[ Z di]ia 13 slycztlill 20ll l, rr,spnrł,ie lnstrul<cji
kulcelalyjnej. 1eclnolitych lzcczo\\,ych §,ykazóu akt olaz instrukcji w spI.1\\]( t,lglnizlcji
i zaklesLl rlzia]arria alchirr,órv zakładou,_vch.

?, ()dbiolcami den,vcIl osoL]o\\,_vch nog|! b_y. ć podnrioty uplawrliolle na podstawic n17r:L) ś.s Ira§.L
lub utlo*,y porl icrzcIlia przct\\,arżalrja dan),ch.

3, ,Ądmillistrator nic podcjmujc 7alr|omallyzowan\ch decyzji w irrclylviclLlalnych przypadkach,
rł lln profilolvarria,



Załąc7njkii
l, Ofl. l1a

1, Opis przednliotLl zanrówienia
3, Wyklz pojaztlów

71I1A lI:I,1 h(,Y DOsTA!,I|CA


