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Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia Umowy 

 

Umowa nr ZP 7/2021 

 

zawarta w dniu ……... ……… 2021 roku w Warszawie, pomiędzy: 

Transportowym Dozorem Technicznym – państwową osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia             
21 grudnia  2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021, poz. 272), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej  
125, 02-707 Warszawa 

NIP: 526-25-19-220; REGON: 017231686   

reprezentowanym przez: 

…………………………– Dyrektora, 

…………………………– Główną Księgową 

zwanym dalej „Zamawiającym”   

a 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą w ……………………………. ul. …………………………… kod pocztowy …………… 

NIP:………., REGON; ……………………. 

reprezentowaną przez: 

…………………………. 

zwaną dalej w umowie „Wykonawcą”, 

„Zamawiający” i „Wykonawca” zwani są dalej w umowie „Stronami” a indywidualnie” Stroną” 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm. ) zwanej dalej „ustawą Pzp” na Dostawę sprzętu 
sieciowego, Nr postępowania ZP …./2021 została zawarta umowa (dalej: „Umowa”) o następującej treści. 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy  

1. Przedmiotem Umowy jest: 

1) dostawa Sprzętu sieciowego wraz z oprogramowaniem, zwanego dalej „Sprzęt” lub ”Urządzenie/a” oraz 
usługa wdrożenia Systemu, 

2) usługa wsparcia technicznego,  

3) dostawa voucherów szkoleniowych dla administratorów systemu ważnych co najmniej 6 miesięcy od dnia 
wdrożenia Systemu. 

2. Przedmiot Umowy musi być świadczony zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku      
nr 1 do Umowy (zwany dalej „OPZ”) oraz w załączniku nr 2 do Umowy – Oferta Wykonawcy, które są 
integralną częścią Umowy. 

3. Umowa realizowana będzie z należytą starannością, na warunkach opisanych w niniejszej Umowie. 
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4. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu Umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w celu należytej realizacji zamówienia. 

§ 2 

Termin realizacji Umowy 

Termin wykonania Umowy:  

1) dostawa Sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz Usługa wdrożenia Systemu, o których mowa w § 1 ust. 1 
pkt 1 - w terminie  do 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy; 

2) usługa wsparcia technicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2  w terminie 36 miesięcy od dnia 
wdrożenia Systemu; 

3) dostawa voucherów szkoleniowych dla administratorów systemu, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3                       
w terminie - do 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy. 

§ 3 

Zasady realizacji Umowy 

1. W terminie 7 dni roboczych od podpisania Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu Harmonogram 
realizacji Umowy, w którym określi planowany termin wdrożenia Systemu w każdej z lokalizacji Zamawiającego. 
Harmonogram podlega akceptacji przez Zmawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania.  

2. Wykonawca dostarczy Sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 6 
oraz dokona jego instalacji i konfiguracji w ramach wdrożenia Systemu w lokalizacjach wskazanych w ust. 3, 
przy użyciu własnych środków transportu i na własny koszt, ponosząc także koszt załadunku, rozładunku, 
opakowania  i zabezpieczenia podczas transportu oraz ubezpieczenia. 

3. Wykonawca dokona instalacji i konfiguracji Sprzętu w ramach wdrożenia Systemu w terminie określonym                   
w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy w następujących lokalizacjach (zwane dalej „Lokalizacja”): 

1) TDT - Transportowy Dozór Techniczny: ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa,  

2) OT 1 - Oddział Terenowy TDT w Warszawie: ul. Puławska 125, 02-707  Warszawa,   

3) OT 2 - Oddział Terenowy TDT w Lublinie: Al. Witosa 1, 20-315 Lublin,  

4) OT 3 - Oddział Terenowy TDT w Krakowie: ul. Pocieszka 5, 31-408 Kraków,  

5) OT 4 - Oddział Terenowy w Katowicach: ul. Cedrowa 8, 40-181 Katowice,    

6) OT 5 - Oddział Terenowy TDT w Gdańsku: ul. Kętrzyńskiego 24 B, 80-376 Gdańsk,  

7) OT 6 - Oddział terenowy TDT we Wrocławiu: ul. Solskiego 5, 52-401 Wrocław,  

8) OT 7 - Oddział Terenowy TDT w Poznaniu: ul. Grunwaldzka 391, 60-173 Poznań,  

9) OT 8 - Oddział Terenowy TDT w Szczecinie ul. Firlika 20, 71-673 Szczecin,  

10)  Zespół Inspektorów TDT w Białymstoku ul. Cieszyńska 3A, 15-371 Białystok, 

11)  Zespół Inspektorów TDT w Łodzi ul. Gdańska 136, 90-536 Łódź, 

12) Zespół Inspektorów TDT w Kielcach, ul. Piotrkowska 12, 25-510 Kielce, 

13) Zespół inspektorów w Rzeszowie ul. K.K. Baczyńskiego 1 35-210 Rzeszów, 

14) Zespół Inspektorów TDT w Olsztynie ul. Szarych Szeregów 7, 10-079 Olsztyn, 

15) Zespół Inspektorów TDT w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta 14, 85-082 Bydgoszcz. 

4. Dostarczenie i Instalacja nastąpi w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00, przy czym za dni robocze na 
potrzeby Umowy Strony uznają każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 
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5. Terminy instalacji Sprzętu w lokalizacjach wskazanych w ust. 3 zostaną uzgodnione pomiędzy Wykonawcą                  
a Zamawiającym w następujący sposób: 

1) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości instalacji Sprzętu we wszystkich wskazanych  
lokalizacjach, przesyłając informację pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 17 ust. 1 pkt 1 
Umowy, co najmniej na   2 dni robocze przed  jego instalacją; 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia instalacji w przypadku niedotrzymania przez 
Wykonawcę terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim i wyznaczenia innego terminu. 

6. Jednocześnie ze Sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

1) dokumentację dla użytkowania (szczegółowe pełne instrukcje obsługi i konserwacji dla każdego 
Urządzenia – jeżeli takie producent przewidział); 

2) deklaracje zgodności CE; 

3) wykaz Sprzętu z listą numerów seryjnych Sprzętu. 

7. Dostarczony Sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 
dostawy, w oryginalnych opakowaniach transportowych producenta. Zamawiający dopuszcza rozpakowanie 
Urządzeń przez Wykonawcę w celu przeprowadzenia przez Wykonawcę testu sprawności Routerów                   
i wykonania ich konfiguracji wstępnej. Po dostarczeniu Urządzeń do miejsca ich instalacji i wykonaniu prac 
instalacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia opakowań transportowych na własny koszt. Każde z 
dostarczonych Urządzeń, musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta, zapewniającego 
w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Sprzęt do czasu wdrożenia Systemu we wszystkich 
lokalizacjach Zamawiającego.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania 
Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość  
i terminowość wykonania Umowy. 

10. Wykonawca w ramach Dostawy Urządzeń i usługi wdrożenia Systemu, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1                         
dokona czynności, o których mowa w OPZ oraz przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną a także 
vouchery szkoleniowe w terminie wskazanym w Umowie. 

11. Wykonawca będzie świadczył usługi wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy od daty wdrożenia 
Systemu na zasadach opisanych w OPZ. 

12. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne dostarczonego Sprzętu. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania czynności objętych Umową.  

14. W związku z obowiązywaniem w dniu podpisania niniejszej Umowy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii wynikającego z zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w przypadku niemożliwości dotrzymania 
terminu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia 
Zamawiającego na piśmie, co najmniej 3 dni  przed terminem realizacji Umowy, o przyczynach opóźnienia i 
udokumentowania tych okoliczności. Zamawiający, wg swojego uznania, mając na uwadze wyjaśnienia 
Wykonawcy, wskaże nowy termin wykonania Umowy. 

15. Zamawiający umożliwi Wykonawcy prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy poprzez: 

1) udostępnienie Lokalizacji, o których mowa w ust. 3 na czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy; 

2) udostępnienie infrastruktury Zamawiającego niezbędnej do wykonania Przedmiotu Umowy, co wiązać się 
może z zatrzymaniem przetwarzania danych w uzgodnionych przez Strony okresach czasu; 

3) dostęp do wszelkich informacji i środków technicznych niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy; 

4) zapewnienie należytej współpracy z Wykonawcą ze strony przedstawicieli Zamawiającego; 
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5) nadanie odpowiednich uprawnień, niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy; 

6) dokonanie koniecznych rekonfiguracji infrastruktury posiadanej przez Zamawiającego, niezbędnych do 
realizacji niniejszej Umowy, wskazanych przez Wykonawcę; 

7) dokonanie koniecznych aktualizacji oprogramowania, posiadanego przez Zamawiającego, niezbędnych do 
realizacji mniejszej Umowy, wskazanych przez Wykonawcę. 

§ 4 

Odbiory 

1. Odbiór dostarczonego Sprzętu następować będzie w miejscach jego dostarczenia i wdrożenia Systemu. 

2. Zamawiający dokona odbioru Sprzętu i wdrożenia Systemu w obecności przedstawiciela Wykonawcy.  

3. Z odbioru dostawy Sprzętu i wdrożenia Systemu, zostaną spisane protokoły odbioru w odniesieniu do każdej            
z lokalizacji – zwane dalej Protokołami Częściowymi.  

4. Na podstawie Protokołów Częściowych po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji powdrożeniowej            
i voucherów szkoleniowych zostanie sporządzony Protokół Końcowy dostawy Sprzętu i wdrożenia Systemu. 

5. Protokoły będą podpisane przez osoby wskazane w § 6 niniejszej Umowy. 

6. Wzór protokołów określony został w załączniku nr 3 do Umowy.  

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Sprzętu z Ofertą oraz OPZ, Zamawiający ma prawo 
odmówić odbioru całości lub części dostarczonego Sprzętu, w szczególności w przypadku stwierdzenia wad 
Sprzętu, uszkodzeń fabrycznych Sprzętu niekompletności dostawy, lub gdy Zamawiający stwierdzi, że 
dostarczony Sprzęt nie spełnia wymogów określonych w Umowie, a także w wypadku uchybienia innym 
obowiązkom Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy. 

8. W przypadku odmowy dokonania odbioru, Zamawiający przekaże Wykonawcy protokół zastrzeżeń                     
do zgłoszonego odbioru z podaniem uzasadnienia odmowy odbioru. 

9. W przypadku odmowy odbioru, Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie nieprawidłowości, które to 
Wykonawca na własny koszt i ryzyko obowiązany jest usunąć w całości. W takim przypadku procedura odbioru 
zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu. Za datę odbioru uważa 
się datę odbioru Sprzętu i wdrożenia Systemu bez żadnych zastrzeżeń.  

10. Wszystkie czynności odbioru, powinny zakończyć się w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1  Umowy. 

11. Z chwilą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń, na Zamawiającego przechodzi 
prawo własności dostarczonego Sprzętu. 

12. Usługa wsparcia technicznego będzie świadczona w lokalizacjach, o których mowa w § 3 ust. 3 Umowy. 

13. Z odbioru usługi wsparcia technicznego, w okresach co 6 miesięcy, na koniec miesiąca kalendarzowego, będą 
spisywane Protokoły odbioru Usługi Wsparcia. Protokoły będą podpisane przez osoby wskazane w § 6 niniejszej 
Umowy.  

§ 5 

Prawa własności intelektualnej, licencje 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja dostarczona w wykonaniu Umowy, Oprogramowanie 
lub inne utwory przekazane Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy, ani korzystanie z nich przez 
Zamawiającego lub inne podmioty zgodnie z Umową, nie będą naruszać praw na dobrach niematerialnych 
należących do osób trzecich  w szczególności praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych lub znaków 
towarowych w odniesieniu do Przedmiotu Umowy . 

2. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec 
Zamawiającego w odniesieniu do Przedmiotu Umowy , w tym zarzucających naruszenie praw należących do 
osób trzecich, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku 
z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty 



 
 

Dostawa sprzętu sieciowego 
Numer referencyjny postępowania: ZP 7/2021 

 

5 
 

odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu 
naruszenia praw osób trzecich, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w 
razie braku takiej możliwości wystąpi  z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. 

3. Ponadto, jeśli Przedmiot Umowy przekazany Zamawiającemu, w trakcie realizacji Umowy stanie się 
przedmiotem jakiegokolwiek powództwa o naruszenie praw osób trzecich, Wykonawca wybierze na swój 
własny koszt jedno z poniższych rozwiązań:  

1) uzyska dla Zamawiającego prawo dalszego używania praw na dobrach niematerialnych należących do 
osób trzecich,  zgodnie z Umową lub 

2) zmodyfikuje dokumentację, Oprogramowanie lub inne utwory przekazane Zamawiającemu w trakcie 
realizacji Umowy tak, żeby były zgodne z Umową, ale wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób 
trzecich.  

4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż z chwilą podpisania Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń, Zamawiający, 
w ramach Umownego wynagrodzenia uzyskuje prawo do korzystania z Oprogramowania przekazanego           
w ramach realizacji Umowy, niezbędnej do korzystania dokumentacji na podstawie niewyłącznych licencji 
udzielonych przez producenta danego Oprogramowania lub podmiot przez niego upoważniony, których 
warunki producent lub podmiot przez niego upoważniony dołączył do Oprogramowania. 

5.  Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że w każdym przypadku Oprogramowania, którego nie jest 
producentem, uzyskał zgodę producenta lub podmiotu upoważnionego przez producenta, na korzystanie        
z Oprogramowania przez Zamawiającego, w tym na przekazywanie dokumentów zawierających warunki 
licencji. 

6. Udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z Oprogramowania następuje bezwarunkowo w chwili 
podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. 

7. Licencja na Oprogramowanie jest nieograniczona terytorialnie i będzie zawierać niewyłączne prawo do 
użytkowania i wykorzystywania oprogramowania przez czas nieokreślony. 

8. Z chwilą udzielenia licencji na korzystanie z Oprogramowania, własność nośników, na których utrwalono 
egzemplarze Oprogramowania przechodzi na Zamawiającego o ile oprogramowanie to zostało utrwalone w 
tej formie. 

§ 6 

Osoby upoważnione do realizacji Umowy 

1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy: 

1) Zamawiającego reprezentować będzie:  

............................................................ (dane osoby) 

telefon do kontaktu: ....................................................... 

e-mail: ............................................................................ 

2) Wykonawcę reprezentować będzie: 

............................................................. (dane osoby) 

telefon do kontaktu: ....................................................... 

e-mail: ............................................................................ 

2. Wykonawca oświadcza się, że w celu realizacji zamówienia będzie posługiwał się osobami posiadającymi 
wymagane kwalifikacje i wskazanymi w załaczniku do Oferty Wykonawcy – Wykaz osób. Zamawiający jest 
uprawniony do kontroli czy osoby wskazane w wykazie osób wykonują odpowiednie funkcje. W przypadku 
konieczności zmiany w/w osób, jest to mozliwe pod warunkiem, że nowe osoby posiadają odpowiednie 
kwalifikacje do pełnienia danej funcji.  
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3. Zmiana osób, o których mowa powyżej wymaga powiadomienia drugiej Strony na adres e-mail określony - 
odpowiednio - w § 17 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 Umowy. Zmiana tych osób nie stanowi zmiany Umowy i nie 
wymaga podpisania aneksu do Umowy. 

§ 7 

Podwykonawcy (jeżeli dotyczy) 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykona zamówienie bez udziału Podwykonawcy / przy współudziale 
Podwykonawcy: 

………………………………………………………………………………………(dane Podwykonawcy)  

w następującym zakresie……………………………………….(zakres powierzony Podwykonawcy); 

3. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Podwykonawcę o warunkach niniejszej Umowy; 

4. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoje i swojego 
Podwykonawcy a także pracowników Podwykonawcy.  

5. Do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy nowemu Podwykonawcy lub do zmiany Podwykonawcy 
konieczne jest uzyskanie uprzedniej zgody Zamawiającego.  

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja  z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca 
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

7. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, 
w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

§ 8 

Gwarancja i rękojmia 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu własnej 
gwarancji jakości na bezawaryjne funkcjonowanie Sprzętu, o którym mowa § 1 ust. 1 pkt 1  w zakresie cech 
Sprzętu określonego w ofercie wykonawcy oraz cech jakościowych wynikających z gwarancji producenta.  

2. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy i biegnie od dnia podpisania Protokołu Wdrożenia Systemu bez 
zastrzeżeń.   

3. Wszelkie koszty związane z usługami gwarancyjnymi ponosi Wykonawca. 

4. W ramach gwarancji  Wykonawca zapewnia: 

1) bezawaryjne funkcjonowanie Sprzętu’ 

2) naprawy Sprzętu: 

a. w miejscu jego kolalizacji nie póżniej niz do końca pierwszego dnia roboczego po dniu zgłoszenia 
awarii, 

a jeżeli naprawa w miejscu jego lokalizacji okaże się niemożliwa 

b. w serwisie Wykonawcy lub producenta pod waruniem zepewnienia Urządzenia tymczasowego (zwane 
dalej rozwiązanie tymczasowe) trwajacego nie dłużej niz 30 dni liczone od końca pierwszego dnia 
roboczego po dniu zgłoszenia awarii. W przypadku zastosowania rozwiązania tymczasowego, 
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Wykonawca dostarczy naprawione Urządzenie w ciągu nie dłużej niż 30 dni od dnia zastosowania 
rozwiązania tymczasowego; 

3) wymianę Sprzętu (w przypadku braku możliwosci dokonania jego naprawy) na fabrycznie nowy, wolny od 
wad, o takich samych lub lepszych parametrach techniczno-eksploatacyjnych i funkcjonalnych.  

5. Serwis gwarancyjny świadczony w  miejscach instalacji/użytkowania Sprzętu będzie odbywać się tylko               
w godzinach pracy Zamawiającego  tj. od  godz. 800 do 1500 od poniedziałku do piątku. Miejsca instalacji 
wymienione są w § 3 ust. 3 Umowy. 

6. Zgłoszenia usterek/awarii będą przyjmowane przez Wykonawcę pod adresem e-mail 
………………………………………………….. 

7. Wykonawca potwierdzi zgłoszenie usterki/awarii przesyłając Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: ……………………………………… w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia 
usterki/awarii. W przeciwnym wypadku za moment zgłoszenia usterki/awarii przyjmuje się godzinę wysłania 
zgłoszenia awarii do Wykonawcy.  

8. Wykonawca przywróci Urządzenie/a do sprawności w terminie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a). 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przywróci Urządzenia/ń do sprawności w okresie wskazanym w ust. 8 
wówczas zobowiązany jest dostarczyć Urządzenie/a tymczasowe, o nie gorszych parametrach, do czasu 
usunięcia usterki/awarii. Jednakże termin rozwiązania tymczasowego nie może przekroczyć 30 dni od dnia 
jego zastosowania. 

10. Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio: 

1) w przypadku dokonania wymiany – o okres gwarancji; 

2) w przypadku dokonania naprawy – o okres wykonywania naprawy.  

11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które nastąpiły z winy Zamawiającego. 

12. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty, 
Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne 
uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy. Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym 
koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania żądania zapłaty. Niniejsze koszty mogą być potrącone z bieżących 
należności Wykonawcy.  

13. Jakiekolwiek dokumenty gwarancyjne wydane przez Wykonawcę, sprzeczne z warunkami niniejszej Umowy 
albo nakładające na Zamawiającego większe obowiązki niż wynikające z Umowy nie wiążą Zamawiającego.  

14. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji nie wyłącza stosowania uprawnień 
Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Okres trwania 
rękojmi jest równy okresowi trwania gwarancji. 

15. Postanowienia niniejszego paragrafu korzystniejsze dla Zamawiającego mają pierwszeństwo przed warunkami 
zawartymi w kartach gwarancyjnych producenta dostarczonych wraz z Sprzętem będącymi Przedmiotem 
Umowy. 

16. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenia gwarancyjne w rozumieniu art. 577 i art. 5771 

Kodeksu Cywilnego. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji przez Wykonawcę, w rozumieniu 
art. 5772 Kodeksu Cywilnego jest Umowa.  

 

§ 9 

Wynagrodzenie 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z ofertą, które 
wynosi netto ……………… zł, plus podatek VAT………%., wartość brutto wynosi …………………………….……zł.  

w tym:  
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1) za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
zgodnie z ofertą Wykonawcy które wynosi netto……………… zł, plus podatek VAT………%. Wartość brutto 
wynosi …………………………….……zł. 

2) za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie 36 miesiecznej usługi wsparcia technicznego system,u o 
której mowa § 1 ust. 1 pkt 2 Wykonawca otrzymywał będzie wynagrodzenie zgodne z ofertą Wykonawcy 
za każdy sześciomiesięczny okres świadczenia usługi wsparcia, które wynosi netto ………………..zł plus 
należny podatek VAT.  

Cena brutto za 36 miesięczny okres usługi wsparcia wynosi netto…………………. plus podatek VAT ………%. 
Wartość brutto …………………………….……zł  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 pkt 1, 2 obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w 
związku z realizacją niniejszej Umowy, wynikające z OPZ jak również w niej nie ujęte, bez których nie można 
wykonać zamówienia (np.: koszty transportu, koszty opakowania, opłaty, podatki, cła, koszty nośników i 
licencji na zainstalowane oprogramowanie, koszty serwisu gwarancyjnego, pozostałe składniki cenotwórcze). 

§ 10 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur częściowych za zrealizowane dostawy/usługi. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, 
sporządzonego według wzorów określonych w załączniku nr 3 do Umowy. 

3. Płatności następować będą przelewem bankowym w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z kopią protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  

1) Wykonawca wskazuje następujący numer rachunku bankowego dla dokonywania płatności wynikających z 
niniejszej Umowy: …………………………………………..; 

2) Wykonawca oświadczenia, że rachunek bankowy, o którym mowa w pkt 1 jest przypisany do Wykonawcy 
w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust 1 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106); 

3) zmiana rachunku bankowego wskazanego w pkt 1 przez Wykonawcę może  nastąpić wyłącznie w formie 
aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, podpisanego przez osoby uprawnione 
do reprezentacji Wykonawcy – z zastrzeżeniem, iż zmiana jest skuteczna, jeśli nowy rachunek bankowy 
jest przypisany do Zleceniobiorcy w wykazie, o którym mowa  w pkt 2. 

4. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: Transportowy Dozór Techniczny,                           
02-707 Warszawa, ul. Puławska 125. 

5. Transportowy Dozór Techniczny oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP: 526-25-19-220. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia upoważnia Wykonawcę do żądania odsetek ustawowych. 

§ 11 

Kary Umowne 

1. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną przez 
osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary Umownej: 

1) w przypadku zwłoki w realizacji Umowy w stosunku do terminu  

a) określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w  § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
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b) określonego w § 8 ust. 4 pkt 2 lit. a  lub lit b Umowy - w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki. 

2) za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie usługi wsparcia technicznego - w wysokości 500,00 zł za 
każdy przypadek.  

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy w całości, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary Umownej w wysokości 10% wartości 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy.  

4. Łączna wysokość kar Umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 30% całkowitego wynagrodzenia 
brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. 

5. Zapłata kary Umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar Umownych na zasadach ogólnych. 

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 
podstawie Umowy. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania 
pisemnego potwierdzenia, lub płatne w terminie 14 dni od wystawienia noty obciążeniowej.  

7. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zmawiającego do dochodzenia odszkodowania przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

§ 12 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany Umowy :  

1) w zakresie Przedmiotu Umowy, w przypadku powstania możliwości dostarczenia Zamawiającemu 
nowszych wersji Oprogramowania niż te, które były dostępne w momencie składania przez Wykonawcę 
oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana nie może spowodować pogorszenia 
warunków wykonania Umowy np. ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków 
realizacji zamówienia, istotnych dla Zamawiającego; 

2) w zakresie Przedmiotu Umowy w przypadku powstania możliwości dostarczenia Zamawiającemu 
nowszych wersji Sprzętu (charakteryzującego się wyższymi lub lepszymi parametrami poszczególnych 
Urządzeń określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy) niż te, które były dostępne w momencie 
składania przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym 
mowa w preambule Umowy. Zmiana Sprzętu nie może spowodować pogorszenia warunków wykonania 
Umowy np. ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji zamówienia, 
istotnych dla Zamawiającego; 

3) w zakresie Przedmiotu Umowy w przypadku wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego 
przez Wykonawcę Sprzętu. W takiej sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę Sprzętu 
będącego przedmiotem Umowy na inny, o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach                       
i funkcjonalności pod warunkiem, że Wykonawca potwierdzi fakt wycofania z rynku lub zaprzestania 
produkcji zaoferowanego Sprzętu poprzez przekazanie oświadczenia producenta. Zmiana Sprzętu nie 
może spowodować pogorszenia warunków wykonania Umowy np. ceny, terminu wykonania, okresu 
gwarancji oraz innych warunków realizacji zamówienia, istotnych dla Zamawiającego; 

4) w przypadku, gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania, zakresu Przedmiotu Umowy o ile zmiana 
taka jest korzystna dla Zamawiającego  i konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy; 

5) gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na, sposób lub 
zakres realizacji Przedmiotu Umowy; 

6) w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego 
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 
uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie określonym  w § 2 Umowy; 
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7) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można 
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w 
celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony; 

8) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy na skutek okoliczności związanych z stanem 
epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 w tym w szczególności przerwaniem łańcucha 
dostaw; 

9) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy za wyjątkiem przypadku wskazanego w § 17 ust. 1 Umowy. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 
1 pkt 2  każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług bez konieczności sporządzenia aneksu; 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  

  - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
w ust. 2 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami 
ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług 
oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od 
towarów i usług. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - 4, będzie 
obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana 
wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów 
odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w 
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub umów o zarządzanie pracowniczymi 
planami kapitałowymi. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń 
pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
Umowy. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom 
świadczącym usługi oraz wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Kwota odpowiadająca 
zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących 
usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 
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8. W celu zawarcia aneksu do Umowy, Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe 
wyliczenie całkowitej kwoty o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, 
od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

9. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie 
zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi 
wraz z określeniem zakresu (wymiaru 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. 2 pkt 2; lub  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, 
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. 2 pkt 3; lub  

3) pisemne zestawienie wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych pracowników świadczących 
usługi związane z realizacją przedmiotu - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4. 

10. W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8 Zamawiający przekaże Wykonawcy 
informację o zakresie w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne 
Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

11. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. Pozostałe zmiany Umowy mogą zostać dokonane po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 455 
ustawy Pzp. 

13. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu do Umowy. 

§ 13 

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części niezrealizowanej Umowy, wg wyboru 
Zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, ze skutkiem 
natychmiastowym, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, po wyznaczeniu 
Wykonawcy dodatkowego, co najmniej 7 dniowego terminu, w następujących przypadkach:  

1) niedostarczenia Sprzętu i oprogramowania w terminie wskazanym w § 2 pkt. 1; 

2) ujawnienia w dostarczonym Sprzęcie wad fizycznych lub prawnych; 

3) innego rodzaju nienależytego wykonania lub nie wykonania Umowy, czyniącego dalsze jej realizowanie 
bezprzedmiotowym; 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;  

2)  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, 
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c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które 
ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 
Europejskiej.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana 
dotyczy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części Umowy. 

§ 14 

Ochrona tajemnicy i zasady poufności 

1. Wszelkie informacje udostępniane Wykonawcy, w jakiejkolwiek formie w ramach wykonywania Przedmiotu 
Umowy, w tym w zakresie realizacji usługi gwarancyjnej, będą traktowane przez Wykonawcę jako poufne (w 
czasie obowiązywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu) i mogą być ujawniane wyłącznie tym pracownikom i 
upoważnionym przedstawicielom Wykonawcy, których obowiązkiem jest realizacja Umowy w tym zakresie, 
pod rygorem pociągnięcia Wykonawcy do odpowiedzialności za naruszenie poufności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej do innych 
celów niż wykonywanie czynności wynikających z Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku ujawnienia 
informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, pozostającym w sprzeczności z postanowieniami Umowy. 

4. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej nie dotyczy 
przypadków, gdy informacje te: 

1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia Umowy; 

2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej; w takim 
przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji, o których mowa w 
ust. 1 powyżej nastąpiło tylko i wyłącznie  w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu 
obowiązkowi. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia 
obowiązku udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, a także podejmie wszelkie 
działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej 
dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym. 

§ 15 

Cesja 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających bądź 
związanych z realizacją Umowy na rzecz osób trzecich. 

 

§ 16 

Ochrona danych osobowych 

1. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych jest Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego; dane 
kontaktowe: ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa tel. 22 4 902 902  info@tdt.gov.pl; 
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2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Transportowym Dozorze Technicznym możliwy jest pod 
adresem e-mail: dane.osobowe@tdt.gov.pl; 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z niniejszą Umową; 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie Umowa o 
zamówienie publiczne w oparciu o art. 139 ust. 3 ustawy Pzp;   

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa; 

6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy PZP;   

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

8) jest zapewnione: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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 przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy RODO; 

9) w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje prawo do usunięcia 
danych osobowych; 

10) w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych 
osobowych; 

11) w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, korespondencja w sprawach związanych z Umową 
prowadzona będzie w języku polskim i powinna być kierowana na adresy i numery:  

1) dla Zamawiającego: Transportowy Dozór Techniczny ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa, e-mail: 
info@tdt.gov.pl 

2) dla Wykonawcy: e-mail: ……………..ul………………., ……………..e-mail: ……………………………………………………. 

2. Zmiana danych, o których mowa w ust. 2 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony, lecz nie stanowi 
zmiany Umowy i nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 

3. Zmiany osób wskazanych do uzgodnień i koordynacji, adresów korespondencyjnych, telefonów, Strony mogą 
dokonywać na podstawie pisemnego powiadomienia z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie adresu 
miejsca siedziby lub adresu do korespondencji, pod rygorem uznania, że wskazane adresy pozostają 
niezmienione, a wszelkie doręczenia, w tym w postępowaniu sądowym, skuteczne. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności 
ustawy Pzp, ustawy  z dnia  23 kwietnia 1964  r.  Kodeks cywilny , ustawy  z dnia  4 lutego 1994  r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 
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6. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

7. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 
odmiennych postanowień przewidzianych w Umowie. 

8. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy prawa lub 
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną 
uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy zachowują pełną moc i 
skuteczność.  

9. Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 10 zostaną zastąpione, na mocy 
niniejszej Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki 
prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarczych dla każdej ze Stron. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego              
i  jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

11. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

12. Załącznikami do Umowy, stanowiącymi jej integralną część są: 

Załącznik nr 1   Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2   Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 3, 3a, 3b  Protokoły odbiorów (wzory) 

Załącznik nr 4    Aktualny wydruk z CEIDG/odpis z KRS 

Załącznik nr 5   Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy1 

Załącznik nr 6   Zgoda właściwych organów2 

 

Wykonawca        Zamawiający 

 

 

 

                                                           
1 Jeżeli zostało udzielone. 
2 Jeżeli do zawarcia Umowy jest wymagana. 
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Załącznik nr 3 do Umowy Wzór  

 

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO 

w lokalizacji Zamawiającego 

…………………………………………………………………  

----------------------------------------------------------- 

 

Sporządzony  w ..........................................     dnia …...............................  

WYKONAWCA:……………………………………………….…………………………………… ( nazwa i adres firmy ) 

ZAMAWIAJĄCY: Transportowy Dozór Techniczny - ul. Puławska 125, 02 707  Warszawa. 

1. Wykonawca przekazał Zamawiającemu następujący Sprzęt zgodnie z Umową nr…, z dnia ……. 

2. Zamawiający sprawdził ilość/jakość dostarczonych ……………..* 

Nr 

pozycji z 
opisu 

Nazwa 
Producent / 
Model 

Ilość szt. Uwagi 

1.    

2.    

3. Wykonawca dokonał instalacji i konfiguracji Sprzętu. 

4. Zamawiający sprawdził przy udziale Wykonawcy/bez udziału Wykonawcy Sprzęt pod względem ilości/jakości* i nie 
zgłasza /zgłasza * następujące zastrzeżenia ………………………………………………….. 

5. Zamawiający potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonym Sprzętem: 

1) dokumentację dla użytkowania (szczegółowe pełne instrukcje obsługi i konserwacji dla każdego Urządzenia – jeżeli 
takie producent przewidział); 

2) deklaracje zgodności CE; 

3) wykaz Sprzętu z listą numerów seryjnych Sprzętu. 

4) ........................................................................................................................................ 

 

Inne:    …………………………………………………………………………………………………………...…    

 

 

 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 3a do Umowy Wzór  

 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO 

 

Sporządzony  w ..........................................     dnia …...............................  

WYKONAWCA:……………………………………………….…………………………………… ( nazwa i adres firmy ) 

ZAMAWIAJĄCY: Transportowy Dozór Techniczny - ul. Puławska 125, 02 707  Warszawa. 

 

Wykonawca po dokonanych odbiorach częściowych przedmiotu zamówienia: 

1) przeprowadził test całości rozwiązania. 

2) przekazał Zamawiającemu dokumentację techniczną powdrożeniową zgodnie z wymaganiami określonymi w 
punkcie VI  OPZ. 

3) Przekazał vouchery szkoleniowe 

zgodnie z Umową nr…            , z dnia …….                 

Zamawiający sprawdził przy udziale Wykonawcy/bez udziału Wykonawcy całość rozwiązania pod względem 
ilości/jakości* i nie zgłasza /zgłasza * następujące zastrzeżenia ………………………………………………….. 

Inne:    …………………………………………………………………………………………………………...…    

Załącznikami do niniejszego protokołu są: 

1) Protokoły odbiorów częściowych: 

…………………. 

……………………. 

Niniejszy protokół stanowi/nie stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 3b do Umowy Wzór  

 

PROTOKÓŁ Z WYKONANIA USŁUGI WSPARCIA 

 

Sporządzony  w ..........................................     dnia …...............................  

WYKONAWCA:……………………………………………….…………………………………… ( nazwa i adres firmy ) 

ZAMAWIAJĄCY: Transportowy Dozór Techniczny - ul. Puławska 125, 02 707  Warszawa. 

 

Wykonawca w okresie od…. do…. Świadczył Usługi wsparcia zgodnie z Umową …. z dnia …… 

Zamawiający potwierdza/ nie potwierdza, że Wykonawca świadczył usługi wsparcia zgodnie z Umową …. z dnia …… 

 

Inne:    …………………………………………………………………………………………………………...…    

 

Niniejszy protokół stanowi/nie stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 


