
 

 

     

„Umowa na dostawy” 

 

 
Zawarta w Ostrowi Mazowieckiej dnia ……………….r. pomiędzy; 

Zakładem Gospodarki Komunalnej  w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z o.o., ulica B. Prusa 66, 

REGON 550733679, NIP 759-14-75-720 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 

0000153255 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,               

XIV wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 33.070.000,00 

złotych 

reprezentowanym przez: Paweł Mieczkowski - Prezes Zarządu 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

firmą:  ………………………………………………………………………………………… 

NIP …………………………  REGON ………………………………  

reprezentowaną przez: 

 

…………………………………… 

zwanym dalej Dostawcą. 

                                                                        § 1 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U.z  2015 r. poz. 2164.),  na podst. art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy.  

 

                                                                        § 2 

 Zamawiający zamawia, a Dostawca przyjmuje do wykonania zamówienie na:                                          

„ Zakup, dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu lokalizacji i monitorowania                          

w jednostkach sprzętowo-transportowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi             

Mazowieckiej Sp. z o.o.” zamówienie szczegółowo  opisane w Zapytaniu ofertowym nr 

Log/21/4/2019 i Ofercie cenowej z dnia  ……….. , która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

 

 

                                                                        § 3 

1. Dostawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 2 w terminie od podpi-

sania niniejszej umowy do dnia ……… 2021r. 

2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się :  

a) dostarczenie i montaż urządzeń moduł GPS wraz z niezbędnymi czujnikami, moduł 

GSM/GPRS wraz z aktywną kartą SIM, sondy pomiarowe, czujnik poziomu paliwa w pojazdach 

Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy - w nieprzekraczalnym terminie 

do ………… r 

b) instalacja i konfiguracja systemu monitorowania pojazdów  - w nieprzekraczalnym terminie do 

……….. r 

c) monitorowanie floty przez okres 24 miesięcy zgodnie z wymaganiami dla systemu określonymi 

w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

3. Świadczenie usługi monitorowania rozpocznie się w terminie nie późniejszym niż trzy dni 

robocze od podpisania protokołów montażu urządzeń lokalizacyjnych w pojazdach 

Zamawiającego. 

 

 



 

 

                                                                     

§ 4 

 

1. Dostawca zapewnia sprawność systemu monitorowania pojazdów i jego ciągłą niezakłóconą 

pracę. 

2. W ramach świadczenia usług dopuszczalna jest przerwa świadczenia usług monitorowania po-

jazdów w wymiarze nie wyższym niż 48 godzin w miesiącu. Za przerwę w świadczeniu usług nie 

uznaje się przerw   spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem urządzeń lokalizacyjnych GPS. 

3. Wszelkie zgłoszenia serwisów i usterek wymagają formy pisemnej i winny być wysłane na 

adres e-mail:……….. 

4. Zgłoszenie usterki musi zawierać nazwę Zamawiającego, dane umowy oraz precyzyjny opis 

usterki wraz ze wskazaniem pojazdu, w którym urządzenie zostało zainstalowane. 

5. Terminem zgłoszenia jest  data otrzymania potwierdzenia zgłoszenia. 

6. W terminie  48 godzin od momentu  pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia usterki      

Dostawca organizuje wyjazd serwisowy celem usunięcia zgłoszonej usterki. Warunkiem               

usunięcia usterki  w ww. terminie jest udostępnienie przez Zamawiającego pojazdu, posiadającego 

uszkodzone urządzenia w ww.  terminie w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu za             

uprzednią zgodą Dostawcy. 

7. W przypadku gdy naprawa urządzenia na miejscu nie będzie możliwa wówczas przedstawiciel 

Dostawcy zdemontuje uszkodzenie celem jego naprawy w serwisie i zainstaluje urządzenie          

zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie wymontowane. 

8. Usunięcie usterki uważa się za dokonane w terminie, jeśli Dostawca zainstalował urządzenie 

zastępcze i potwierdził jego prawidłowe funkcjonowanie. 

9.  Niezależnie od przekazania i zamontowania urządzenia zastępczego Dostawca dokona           

sprawdzenia zdemontowanego urządzenia, a w przypadku stwierdzenia, że uszkodzenia nastąpiło 

z winy Zamawiającego, Zamawiający zostanie obciążony kosztami jego naprawy,                                       

z zastrzeżeniem, że koszt naprawy nie może przekraczać wartości urządzenia fabrycznie nowego. 

10. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z następujących okoliczności: 

a) niezgodne z instrukcją używanie urządzeń zamontowanych w pojazdach, 

b) przerw, zawieszeń lub ograniczeń rozpowszechniania sygnałów telefonii komórkowej, jakich-

kolwiek utrudnień w łączności internetowej, lub wynikającej z braku lub wadliwego działania 

technicznych środków emisji GPS lub braku możliwości rozpowszechniania tych sygnałów                      

z przyczyn przypadkowych lub spowodowanych przez strony trzecie lub na skutek wprowadzenia 

ograniczeń prawnych, administracyjnych lub faktycznych, 

c) okoliczności wynikłych z siły wyższej, 

d) kradzieży, rabunku lub spowodową innymi przyczynami utratą lub uszkodzeniem pojazdów lub 

innymi szkodami poniesionymi na pojazdach, 

e) utrata haseł przez Zamawiającego, 

f) dostępem osób nieupoważnionych do konta dostępowego Zamawiającego. 

 

 

                                                                        § 5 

1. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić właściwy stan techniczny akumulatorów                         

w monitorowanych pojazdach. 

2. Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać żadnych zmian w dostarczonych urządzeniach. 

Wszelkie naprawy i serwis będą realizowane w uzgodnieniu z Dostawcą na podstawie pisemnych 

zgłoszeń. 

3. Zamawiający zobowiązuje się informować telefonicznie i pisemnie za pomocą poczty e-mail                

o każdorazowej ingerencji w pojazdach dokonanej przez jakikolwiek serwis, celem sprawdzenia 

poprawności działania systemu lokalizowania. 

 



 

 

 

§ 6 

Osobami do kontaktu w ramach realizacji niniejszej umowy są: 

a) po stronie Zamawiającego: …………………….. tel. ……………. e-mail……………….. 

b) po stronie Dostawcy: ……………………… tel………………… e-mail………………… 

 

 

§ 7 

1. Strony zgodnie ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zleceniodawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na jego rzecz: 

a) kwoty……….. zł netto, VAT….. % (……… zł) brutto……………….. , 

(słownie:……………………………………zł) za dostarczenie i montaż urządzeń oraz 

wdrożenie systemu monitorowania pojazdów i stacji paliw (konfiguracja oprogramowania na 

komputerach Zamawiającego, szkolenie pracowników) 

b) comiesięcznej opłaty abonamentowej w wysokości  : ………… netto, VAT…… % …… 

brutto…………… zł (słownie: …………………. zł). 

c) miesięczna wartość opłaty abonamentowej dla jednego urządzenia wynosi: ….. zł netto, 

VAT …%  ………..  zł, brutto: ………. 

2.   Wynagrodzenie płatne będzie przelewem,  na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 

w ciągu 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej  faktury  VAT. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wyko-

nawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

4.   Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

5.   Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

 

                                                                        § 8 

1. Dostawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 

za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia, 

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Dostawcę w wysokości 

10% wynagrodzenia określonego w § 7. 

2. W przypadku przerw w świadczeniu usług z powodu okoliczności powstałych z winy Dostawcy 

przekraczających wymiar określony w § 4 ust. 2 Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości  

1/30 miesięcznej opłaty za jedno urządzenie za każdy rozpoczęty dzień przerwy w świadczeniu 

usługi dla każdego urządzenia.  

3. W przypadku opóźnienia w usunięciu zgłoszonej usterki w stosunku do terminu, o którym mowa 

w § 4 ust. 6 Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości miesięcznej opłaty abonamentowej za 

dane urządzenie. 

4. Karę, o  której  mowa w ust. 1-3, Dostawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek 

bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania przez 

Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia           

należnych kar umownych z wynagrodzenia Dostawcy. 

5. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 

poniesiona szkoda przekracza kary umowne. 

 

 

 

 



 

 

                                                                        § 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części, według swego 

wyboru w następujących przypadkach i terminach: 

1) Dostawca opóźnia się o 14 dni z realizacją całości lub części przedmiotu umowy w stosunku 

do harmonogramu — odstąpienie w terminie 14 dni od upływu ustalonego terminu, 

2) Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności dostarcza przedmiot 

zamówienia niezgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego, nie wywiązuje się                  

z obowiązku określonego w § 4 ust. 6, 7 oraz 8, mimo wezwania  Zamawiającego do zaprzestania 

naruszeń i zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczenia mu  w tym celu odpowiedniego, nie 

krótszego niż 7 dni, terminu - odstąpienie w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu wyzna-

czonego  terminu, 

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia — odstąpienie                         

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

4) zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Dostawcy - odstąpienie w terminie 14 dni od dnia               

powzięcia wiadomości o tej okoliczności, 

5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy - odstąpienie w terminie 14 dni od dnia                  

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

1. Wygaśnięcie umowy następuje po upływie okresu, na który została zawarta. 

2. Umowa może być rozwiązana przed upływem okresu wskazanego w § 3 ust 1 lit. c w formie 

pisemnej przez każdą ze stron z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

§ 11 

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

                                                                          § 12 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie 

w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

 

                                                                          § 13 

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd  właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

 

§14 

W zakresie obowiązywania niniejszej umowy Strony zobowiązują się do pełnej ochrony danych 

osobowych oraz zgodności ze wszelkimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych                      

osobowych. 

                                                                        

 

§ 15 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego 

 Jeden dla Dostawcy. 

 

§ 16 

Klauzula informacyjna 



 

 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informu-

jemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu pra-

wach z tym związanych. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej  w Ostrowi 

Mazowieckiej Sp. z o.o.,  ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, osobą reprezentującą               

Administratora Danych jest Prezes Zarządu. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: ido@gkostrow.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą                

przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie            

Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną.  

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę              

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.            

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter               

dobrowolny. 

5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące prawa: 

• prawo dostępu do danych osobowych, 

• prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 

• prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach               

określonych  w art. 17 RODO, 

• prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 18 RODO, 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek                         

i na warunkach określonych w art. 21 RODO, 

• prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, 

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,                                     

w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym   i archiwach 

oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji                           

i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa 

lub umowy powierzenia przetwarzania danych. 

8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach,            

w tym profilowania.    

 

 

 

Załączniki:  



 

 

1. Oferta 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

3. Wykaz pojazdów 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                         DOSTAWCA 

 

 

………………………………… ………………………………. 


