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 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 2/2021 – Projektowane postanowienia umowy 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY Z … /2021 

Umowa 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 r. poz. 272) z siedzibą                                    
w Warszawie, przy ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa, 

NIP 526-25-19-220, REGON 017231686 

reprezentowanym przez: 

1. …………………….., 
2. ………………………………, 

zwanym dalej Zamawiającym  

a 

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

reprezentowaną przez 

………………………………………………. 

zwaną dalej Wykonawcą 

łącznie zwanymi „Stronami”, a każda z osobna „Stroną” 

w wyniku przeprowadzonego postępowania (ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2021), do którego nie stosuje 
się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. 
zm.), dalej: ustawa Pzp z uwagi na próg określony w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, została zawarta 
umowa następującej treści (dalej „Umowa”).  
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest usługa dostępu do platformy wideokonferencyjnej (dalej „Usługa”).  
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia (dalej 

"OPZ”), który stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi z należytą starannością, zgodnie  z OPZ oraz 

ofertą Wykonawcy (dalej „Oferta”), która stanowi załącznik nr 2 do Umowy,  na warunkach 
opisanych w Umowie. 

 
§ 2 

Okres obowiązywania Umowy 
Umowa jest zawarta na okres  12 (słownie: dwunastu) miesięcy liczony od dnia uruchomienia 
Usługi. 

 
§ 3 

Warunki realizacji Umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) uruchomienia Usługi w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, przy czym przez 
uruchomienie Usługi Strony Umowy rozumieją przypisanie licencji do konta Zamawiającego. 

2) przeprowadzenia procesu integracji usługi katalogowej [Active directory] Zamawiającego               
z Systemem platformy wideokonferencyjnej; 

3) świadczenia usług wsparcia technicznego w zakresie zapewnienia dostępności Systemu 
przez okres wskazany w § 2 Umowy; 

 



- 2 - 
 

 

4) przeprowadzenie szkolenia online dla pracowników Zamawiającego – użytkowników 
Systemu w wymiarze min. 1 godzina zegarowa w ciągu 3 dni roboczych od podpisania 
Umowy; 

2. Wykonawca oświadcza, iż znane mu są warunki, parametry techniczne, jakościowe i wyposażenie 
Zamawiającego, konieczne do prawidłowej realizacji Umowy.  

3. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania i dostarczenia Zamawiającemu po podpisaniu 
Umowy,  w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, wszelkich licencji, 
certyfikatów, poświadczeń, wystawionych przez autora/producenta/właściciela, potwierdzających  
posiadanie wszelkich praw autorskich majątkowych, wykupienie/odnowienie licencji 
(subskrypcje), lub posiadanie innych  odpowiednich praw o ile są niezbędne do prawidłowego 
wykonania Umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami. Dostarczenie ww. dokumentów jest 
warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.  

4. 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. 

 

§ 4 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Maksymalne wynagrodzenie za świadczenie usług objętych Umową, nie przekroczy kwoty brutto 
………………………………….zł (słownie: ………………………… złotych ……./100 gr)  

w tym netto:  ………………… złotych, plus podatek VAT ....%, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Wartość wymieniona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji 
Umowy wynikające z Umowy jak również w niej nie ujęte, bez których nie można wykonać 
zamówienia. 

3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany „bez zastrzeżeń” przez 
Strony protokół odbioru uruchomienia Usługi stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku 
kwotą wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek 
bankowy Wykonawcy: nr ……………………………………………….. , w terminie 14 dni od daty doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 5 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).  

7. Zmiana rachunku bankowego wskazanego w ust. 6 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 Wykonawcy w wykazie, o którym mowa  w ust. 6. 

8. Wykonawca wystawi oraz dostarczy fakturę na aktualny adres Zamawiającego. 
9. Zamawiający upoważnia niniejszym Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu 

Zamawiającego. 
10. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, ponad termin określony ust. 5 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia od wartości niezapłaconej kwoty. 
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§ 5 

Cesja 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji praw, obowiązków lub wierzytelności  
wynikających z realizacji Umowy na rzecz osób trzecich.  

 
§ 6 

Kary umowne  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy; 

2) za niedotrzymanie przez Wykonawcę:  
a) terminu uruchomienia Usługi określonego w  § 3 ust. 1 pkt 1, lub 
b) terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt. 4, lub 
c) ponadto w przypadku nie usunięcia wad lub usterek mających wpływ na prawidłową realizację 

Umowy, w terminie 3 dni od zawiadomienia Wykonawcy o wadzie lub usterce, 
w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień 
zwłoki, liczony odpowiednio od ostatniego dnia wyznaczonego na uruchomienie Usługi                                        
lub przeprowadzenia szkolenia lub zawiadomienia o wadzie lub usterce. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  za brak wsparcia technicznego, o którym mowa 

§ 3 ust. 1 pkt 3 Umowy,  w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia netto określonego                         
w § 4 ust. 1 Umowy za każdy przypadek nieudzielenia wsparcia. 

3. Suma kar umownych o których mowa w ust 1 pkt. 2 i ust. 2 nie przekroczy 20 % maksymalnego 
wynagrodzenia netto określonego w  § 4 ust. 1 Umowy. 

4. Wykonawca zapłaci kary umowne na podstawie noty obciążeniowej zawierającej szczegółowe 
naliczanie w/w kar. 

5. Kary umowne zostaną przez Wykonawcę uiszczone na rachunek bankowy Zamawiającego 
wskazany na nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia od Zamawiającego 
noty obciążeniowej. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający poinformuje pisemnie 
Wykonawcę o przyczynach naliczenia i wysokości kary umownej. 

7. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zmawiającego do dochodzenia odszkodowania                                
na zasadach ogólnych.  

8. Obowiązek zapłaty kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 , nie dotyczy sytuacji, 
gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem działania siły wyższej. 

 
§ 7 

Rozwiązanie i odstąpienie od  Umowy 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży                

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie  natychmiastowym w przypadku, gdy Usługa nie 
została uruchomiona lub jest nierealizowana/przerwana, naliczając Wykonawcy karę umowną, 
zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej. 
5. Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie porozumienia Stron. 
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§ 8 
Koordynatorzy Umowy 

1. Strony wyznaczają koordynatorów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg realizacji 
zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności za właściwy przepływ informacji między 
Stronami: 

1) ze strony Zamawiającego:  

a) ……………………………….. nr tel. ……………………………, adres e-mail: …………………………………… ; 

b) ……………………………….. nr tel. ……………………………, adres e-mail: …………………………………… ; 

2) ze strony Wykonawcy:  

a) ………………………….... nr tel. ………………………….., adres e-mail: …………………………………… ; 

2. Strony mają prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 1 w każdym czasie trwania Umowy, 
uprzednio informując pisemnie o tym drugą Stronę bez konieczności sporządzania aneksu                           
do Umowy. 

3. Osoby wskazane w ust. 1 pkt 1 upoważnione są do podpisania protokołu odbioru usługi 
stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy. 

§ 9 
   Zmiany w Umowie 

1. Zmiany postanowień zawartej Umowy mogą być dokonywane: 
1) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy, zmiany konta bankowego; 
2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszego 

zamówienia; 
3) 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; 

4) 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. 

5) 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; 

2. Zmiany Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają zawarcia aneksu do Umowy. 

 

§ 10 
Poufność 

Strony ustalają, iż wszystkie informacje dotyczące Umowy, jak również informacje o Zamawiającym                          
i jego działalności, o których Wykonawca dowiedział się przy realizacji Umowy będą traktowane jako 
poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim zarówno ustnie, jak i pisemnie lub w jakikolwiek inny 
sposób, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 
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§ 11 
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 4902902  info@tdt.gov.pl; 
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. b RODO w celu związanym                 

z niniejszą Umową; 
4) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom/ osobom trzecim;   
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa; 
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
7) jest zapewnione: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania      
      Pani/Pana 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 Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO; 
8) w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje prawo                             

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

danych osobowych; 
10) 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. b RODO.  

2. W związku oraz w celu realizacji niniejszej Umowy Zamawiający może przetwarzać tj. gromadzić, 
wykorzystywać, przesyłać i przechowywać – na zasadach określonych w obowiązujących przepisach 
prawa – informacje i dane powierzone mu nieodpłatnie przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawców, które można powiązać z konkretnymi osobami, jako dane osobowe Wykonawcy, 
jego pracowników, jak i pracowników dalszych. Powierzając ww. dane osobowe przyjmuje się,                     
że Wykonawca jak i jego podwykonawcy wyrazili zgodę na ich przetwarzanie przez Zamawiającego.  

3. Zakres i cel powierzanych Zamawiającemu danych osobowych może także obejmować utrwalenie 
wizerunku (zdjęcia) itp. niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ochrony                                   
i zabezpieczenia terenu, ochrony zdrowia i wypełnienia przepisów BHP, jak i do realizacji innych 
celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  

4. Wykonawca oświadcza, że powierzane Zamawiającemu dane osobowe zostały zgromadzone 
zgodnie z obowiązującym prawem i jako administrator tych danych osobowych lub podmiot 
upoważniony do administrowania tymi danymi jest upoważniony do ich dalszego powierzenia, zaś 
Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych do ich 
zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 
wymaganych prawem. 
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§ 12 
Postanowienia końcowe 

1. Zmiany, oświadczenia, uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień przewidzianych w Umowie. 

2. Strony poinformują się pisemnie o zmianie adresu lub siedziby, w przeciwnym razie pisma 
dostarczone pod adres wskazany w Umowie uważane będą za doręczone. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
4. Spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd  właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Zamawiającego,                             

jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

7. Integralną częścią Umowy stanowią załączniki: 
1) Załącznik nr 1 –  Opis przedmiotu zamówienia 
2) Załącznik nr 2 –  Oferta Wykonawcy 
3) Załącznik nr 3 – Protokół Odbioru Usługi – wzór 
4) Aktualny wydruk z CEIDG/odpis z KRS 
5) Pełnomocnictwo do zawarcia umowy1 
6) Zgoda właściwych organów2  

 
 
 
           ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Jeżeli zostało udzielone. 
2 Jeżeli do zawarcia umowy jest niezbędna. 
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             Załącznik nr 3 do umowy nr Z /2021 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI  

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

WYKONAWCA: 

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

ZAMAWIAJĄCY: 

Transportowy Dozór Techniczny 

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa, 

1. Wykonawca ……………………………………………………………………………  zgodnie z Umową nr ………….                            
z dnia …………………………………. 

2. Zamawiający ……………………………….nie wnosi uwag/wnosi uwagi……..* 

3. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

4. ZAMAWIAJĄCY potwierdza, że: 
1) ……………………. 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      Inne:    

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

…………………………………………...…………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić 

 

         ZAMAWIAJĄCY:                        WYKONAWCA:  
 


