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     Załącznik nr 2 do SWZ Projektowane postanowienia umowy 

 

UMOWA nr ZP 11/2021 

   

zawarta w dniu…………………2021 roku, 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: 

………………………………………… 
………………………………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

.................................................................., 

wpisanym do.................................. w........................................pod nr .....................,  

REGON ......................... NIP ............................ 

reprezentowaną/ym przez: 

.................................................................................................................................. 

reprezentowanym przez (umocowanie ustalone na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa / 
innego  dokumentu,  z  którego  wynika  prawo  do  reprezentowania  Wykonawcy  -  stanowiącego 
załącznik nr ...... do niniejszej umowy) 

zwanym w dalszej części Umowy „ Wykonawcą” , 

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

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
– wariant bez negocjacji, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą 
Pzp” na dostawę odzieży ochronnej i sprzętu bezpieczeństwa, Numer referencyjny postępowania:  
ZP 11/2021, została zawarta Umowa (dalej: „Umowa”) o następującej treści. 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa odzieży ochronnej/sprzętu bezpieczeństwa* zwanych dalej 
artykułami BHP. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określa: 

1) opis  przedmiotu zamówienia (zwany dalej „OPZ”), który  stanowi załącznik nr 1a/1b*                           
do Umowy; 

2) oferta Wykonawcy (zwana dalej „Oferta”),  która stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Podane w załączniku nr 1a/1b* do Umowy ilości poszczególnych artykułów BHP mogą                      
ulec zmianie ale ogólna wartość zamówienia nie może przekroczyć wartości brutto podanej w § 7 
ust. 1 Umowy. 
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4. Możliwe jest zamówienie przez Zamawiającego mniejszych ilości artykułów BHP, jednocześnie  
Zamawiający gwarantuje, iż  minimalna  wartość zamówienia wyniesie 70% ceny brutto 
zaoferowanej przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem terminów oraz z 
najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową, 
zgodnie z OPZ oraz Ofertą, na warunkach określonych w niniejszej Umowie.  

6. Artykuły BHP stanowiące przedmiot Umowy muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne 
od wad fizycznych i prawnych spełniać wszystkie wymogi określone w OPZ i Ofercie. 

 

§ 2 

Termin realizacji zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia: do 180 dni od daty podpisania Umowy. 

2. Dostawa artykułów BHP będzie realizowana w oparciu o zamówienia częściowe, które będą 
składane  (pisemnie lub e-mailem) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego                           
(do 3 razy w ciągu określonego w ust. 1 terminu) do każdego z miejsc podanych                                 
w załączniku nr 1 do Umowy, w ilości zgodnej ze składanym każdorazowo pisemnym 
zamówieniem. 

3. Termin wykonania każdorazowej dostawy wynosi do 21 dni roboczych od dnia złożenia przez 
Zamawiającego zamówienia. Za dni robocze Strony Umowy uznają dni tygodnia od poniedziałku 
do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt). 

4. Uzyskanie wartości Umowy, o której mowa w § 7 ust 1 Umowy przed upływem terminu 
obowiązywania Umowy skutkować będzie zakończeniem jej realizacji.  

 

§ 3 

Warunki realizacji Umowy 

1. Dostawa artkułów BHP realizowana będzie w dni robocze, w godzinach od 800 do 1400, na adresy              
i w miejsca wskazane w OPZ.  

2. Termin dostawy uzgadniany będzie z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego 
wskazanym w Umowie nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. 

3. Dostarczone artykuły BHP będą oryginalnie opakowane (opakowania nie mogą być naruszone),  
opisane co do ich zawartości.  

4. Artykuły BHP  dostarczone będą transportem Wykonawcy na jego ryzyko. 

5. Wraz z dostawą artykułów BHP  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie instrukcje, 
opisy oraz inne dokumenty w języku polskim, niezbędne do wykorzystania dostarczonego 
przedmiotu Umowy przez użytkowników.  

6. Wykonawca poniesie koszty transportu, koszty opakowań, opłaty, podatki, cła i inne pozostałe 
składniki cenotwórcze, a także koszty rozładunku i wniesienia artykułów BHP do wskazanego przez 
Zamawiającego pomieszczenia.  

7. 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. 
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8. Podwykonawstwo (jeżeli dotyczy)  

1) Zamawiający dopuszcza wykonanie dostawy przez Wykonawcę przy współudziale 
podwykonawcy ……………………………………………………………………………………… w następującym 
zakresie………………………………………..; 

2) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawcę o warunkach niniejszej 
Umowy; 

3) Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoje                       
i swojego podwykonawcy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników                         
i pracowników podwykonawcy;  

4) nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień Umowy 
zawartych w pkt 1-3 upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w 
celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń danej umowy,   
aż do odstąpienia od Umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie. 

9. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są 
współdziałać przy wykonaniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej 
realizacji zamówienia. 

 

§ 4 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Za wady fizyczne i prawne dostarczonych artykułów BHP odpowiada Wykonawca. 

2. Za działania i zaniechania osób, przy pomocy których Wykonawca będzie wykonywał 
zobowiązania zaciągnięte w myśl postanowień Umowy oraz za szkody w mieniu Zamawiającego, 
powstałe w związku z realizacją Umowy Wykonawca zawsze odpowiada jak za działania 
i zaniechania własne. 

3. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym i ludzkim, oraz posiada 
wiedzę i doświadczenie pozwalające należycie wykonać Umowę; 

2) artykuły BHP objęte przedmiotem Umowy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych                         
i prawnych; 

3) przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie 
mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z praw należących do osób 
trzecich, w szczególności praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych lub znaków 
towarowych w odniesieniu do przedmiotu Umowy, jeżeli normalne użytkowanie przedmiotu 
Umowy wymaga korzystania z tych praw. 

 

§ 5 

Odbiór 

1. Pracownicy Zamawiającego, koordynowani przez osobę wskazaną w § 15 ust. 1 pkt 1 Umowy 
sprawdzą dostarczony przez Wykonawcę przedmiot Umowy pod względem ilościowym                              
w obecności przedstawiciela Wykonawcy lub odbiorą przesyłkę z przedmiotem Umowy. 

2. Ostateczne przyjęcie artykułów BHP przez Zamawiającego poprzedzone zostanie odbiorem 
jakościowym lub ilościowym i jakościowym w przypadku dostarczenia przedmiotu Umowy 
przesyłką. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia zgodności parametrów dostarczonych 
artykułów BHP z OPZ i Ofertą. 
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3. Odbiór, o którym mowa w ust. 2 nastąpi w terminie nie później niż 5 dni roboczych od daty 
dostawy artykułów BHP i  zostanie dokonany na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego 
(dalej Protokół -wg wzoru Załącznika nr 3 do Umowy).  

4. Odbiór artykułów BHP uważa się za dokonany, jeżeli Protokół zostanie podpisany bez zastrzeżeń 
przez osoby wskazane w § 15 ust. 1 Umowy. Przedstawiciel Wykonawcy ma prawo  uczestniczyć            
w czynnościach sprawdzenia i odbioru. 

5. Zamawiający może odmówić odbioru dostarczonych artykułów BHP w przypadku: 

1) stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu Umowy z zamówieniem, OPZ lub 
Ofertą Wykonawcy; 

2) wykrycia uszkodzenia lub wady; 

6. W przypadku określonym w ust. 5 przedstawiciel Zamawiającego wpisze w Protokole zastrzeżenia 
i przyczyny odmowy odebrania artykułów BHP oraz przekaże Wykonawcy Protokół w terminie 
określonym w ust. 3 na adres poczty elektronicznej wskazany w § 15 ust. 1 pkt 2 Umowy. 

7. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia niezgodności/wymiany artykułów BHP na nowe, wolne 
od wad na własny koszt i ryzyko w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania Protokołu. W takim 
przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień 
niniejszego paragrafu. 

8. Za datę odbioru uważa się datę odbioru uwzględniającego wszystkie zastrzeżenia zgłoszone przez 
Zamawiającego. 

9. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wykonawcę lub uwzględnienia ich niezgodnie  
z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub  
w części, oraz żądania kary umownej, o której mowa w § 12  ust. 1 pkt 1 Umowy. 

 

§ 6 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu Umowy i udziela gwarancji jakości za wady 
artykułów BHP, które ujawnią się w toku użytkowania. 

2. Okres gwarancji wynosi ...... miesiące* od dnia potwierdzenia przyjęcia artykułów BHP Protokołem 
bez uwag, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy. Udzielona gwarancja, nie może być krótsza i mniej 
korzystna dla Zamawiającego niż gwarancja producenta towaru.  

3. Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje niezwłocznie po ujawnieniu wady. Reklamacje składane 
będą Wykonawcy drogą elektroniczną. Wykonawca ma obowiązek potwierdzić otrzymanie 
reklamacji informacją zwrotną.  

4. Wszelkie wady czy usterki, które ujawnią się w okresie gwarancji, Wykonawca usunie bez 
żadnych dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego, w szczególności kosztów dojazdu, 
delegacji, dostawy, wymiany artykułów BHP.  

5. W przypadku wystąpienia wad czy usterek, w szczególności uszkodzeń powstałych na skutek 
niewłaściwej budowy materiałów, wykonawstwa lub wad ukrytych, Wykonawca odbierze na 
własny koszt i usunie bez żadnych dodatkowych opłat wadę fizyczną rzeczy oraz dostarczy na 
własny koszt rzecz wolną od wad w terminie 21 dni  od daty zgłoszenia wady. Wykonawca może 
zwrócić się do Zamawiającego o przedłużenie terminu usunięcia wady, podając pisemne 
uzasadnienie. 

6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących                 
w artykule BHP w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady 
fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem,              
że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

7. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 
gwarancji. 
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8. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do usunięcia wad czy usterek, Zamawiający 
może według własnego wyboru dokonać zastępczego usunięcia wad czy usterek przedmiotu 
Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi za wady, na co 
Wykonawca wyrażą zgodę. Rozliczenie z Wykonawcą z tytułu poniesionych przez Zamawiającego 
wydatków na zastępcze usunięcie wad przedmiotu Umowy, będzie obywało się na podstawie 
naliczonych kar umownych, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 6 Umowy. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie nie wyższe 
niż cena podana w ofercie Wykonawcy, które wynosi netto …………… zł (słownie: …………… zł), plus 
podatek VAT …… %. Wartość brutto wynosi ………………… zł (słownie: ……………………… zł). 

2. Wartość, o której mowa  w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy 
realizacji Umowy wynikające z OPZ – Załącznik nr 1 do Umowy , jak również w niej nie ujęte, bez 
których nie można wykonać zamówienia (np.: opakowania, ubezpieczenia, opłaty podatki, cła, 
załadunku, rozładunku, transportu, spedycji oraz wszystkie pozostałe związane  z dostawami 
przedmiotu Umowy na adresy wskazane w zamówieniu, wymienione w załączniku    nr 1 do 
Umowy). 

3.  Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę są cenami obowiązującymi przez cały okres 
obowiązywania Umowy. 

4. Płatności wynikające z Umowy będą dokonywane po zrealizowaniu przez Wykonawcę 
poszczególnych zamówień, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy. 

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

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 pkt 2 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. 5 przez Wykonawcę może  nastąpić wyłącznie w 
formie 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. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

9. Wynagrodzenie za dostarczone artykuły BHP będzie płatne na podstawie faktury wystawionej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury Zamawiającemu. 

10. Płatność za przedmiot Umowy nastąpi nie wcześniej niż po dokonaniu pozytywnego odbioru 
jakościowego artykułów BHP co potwierdzone zostanie Protokołem bez uwag – Załącznik 3 do 
Umowy, będącym podstawą do wystawienia faktury. 

11. Nazwa towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu i nazwą w formularzu 
cenowym. Cena towaru wykazana na fakturze musi być zgodna z ceną z formularza cenowego. 

12. Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę za dostawę, jeżeli artykuły BHP zostaną dostarczone 
niezgodnie z Umową, w stanie uszkodzonym lub z wadami – do czasu wymiany na artykuły BHP 
pozbawione uszkodzeń lub innych wad. 

13. Faktura ma być wystawiana i dostarczona na adres Transportowego Dozoru Technicznego 
w Warszawie, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa. 

14. Z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za 
opóźnienia w transakcjach handlowych. 
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15. Zamawiający upoważnia niniejszym Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu 
Zamawiającego. 

§ 8 

Cesja 

Wykonawca nie może dokonać przelewu praw i obowiązków lub wierzytelności wynikających 
z Umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 9 

Zmiany w Umowie 

1. Zmiany postanowień zawartej Umowy mogą być dokonywane: 

1) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy; 

2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizację 
niniejszego zamówienia; 

3) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu Umowy;. 

4) wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę artykułu BHP. 
W takiej sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę artykułu BHP będącego 
przedmiotem Umowy na inny, o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach 
i funkcjonalności pod warunkiem, że Wykonawca wykaże fakt wycofania z rynku 
lub zaprzestania produkcji zaoferowanego artykułu BHP i uzyska akceptację propozycji zmiany; 

5) w przypadku zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki, 
terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej, epidemia) mającej wpływ na 
realizację Umowy lub uniemożliwiające wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z OPZ; 

6) zmiana/wprowadzenie podwykonawcy. 

2. Pozostałe zmiany Umowy mogą zostać dokonane po spełnieniu przesłanek określonych w art. 
455 ustawy Pzp. 

3. Ww. zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu do Umowy. 

 

§ 10 

Rozwiązanie Umowy 

1. Strony przewidują możliwość rozwiązania Umowy w każdym czasie w trybie porozumienia Stron. 

 

§ 11 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, wg swego uznania,                                
z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, w trybie  natychmiastowym, w przypadku, 
gdy dostawa jest realizowana w sposób nienależyty lub sprzeczny z Umową, w tym również w 
zakresie  świadczeń gwarancyjnych, naliczając Wykonawcy karę umowną, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 
1 Umowy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub części (według własnego wyboru), 
z zachowaniem prawa do naliczania kar umownych, w przypadku: 

1) niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę; 

2) dostarczania towaru niezgodnego z zamówieniem i nie odpowiadającego parametrom 
i wymaganiom określonym w  Załączniku nr 1  do Umowy; 
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3) gdy zwłoka w realizacji przedmiotu Umowy (w całości lub w części) w stosunku do terminu 
ustalonego w § 2 Umowy przekroczy 7 dni lub w przypadku dostarczenia towaru z wadami 
fizycznymi lub prawnymi; 

4) nie wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych, o których mowa w § 6 ust. 5 
i ust. 8 Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 można dokonać w terminie 21 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Wykonawcy. 

5. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej. 

6. 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, 

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.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, 
której zmiana dotyczy. 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

§ 12 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach w wysokości: 

1) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 20% wartości Umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy; 

2) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie częściowego zamówienia, o którym mowa w  
§ 2 ust. 2 Umowy w wysokości 10% wartości tego zamówienia brutto, chyba że 
Wykonawca wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia nastąpiło z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

3) za każdy dzień zwłoki  częściowego zamówienia, przekraczający termin określony                  
w § 2 ust. 3 Umowy, w wysokości 0,1 % wartości tego zamówienia brutto; 

4) za niedotrzymanie terminu gwarancji określonego w § 6 ust. 2 Umowy, w wysokości                                  
2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy; 

5) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych przekraczający termin 
określony w § 6 ust. 4 Umowy, w wysokości 50 zł; 

6)  wydatków poniesionych przez Zamawiającego w celu zastępczego usunięcia wad 
przedmiotu Umowy (o którym mowa w § 6 ust. 8 Umowy), w wysokości stanowiącej 
równowartość poniesionych wydatków, 
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2. Suma kar umownych o których mowa w ust 1 pkt 2 - 5  nie może przekroczyć 20 % wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 6 ust. 1 Umowy. 

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

4.  W przypadku zaistnienia sytuacji, w których konieczne będzie naliczenie kar umownych, 
Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie ww. 
kar. 

5. Kara umowna będzie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę lub płatna w terminie 14 dni od otrzymania noty. 

 

§ 13 

Ochrona tajemnicy i zasady poufności 

1. Wszelkie informacje udostępniane Wykonawcy, w jakiejkolwiek formie w ramach wykonywania 
przedmiotu Umowy, 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, 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, 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. 

§ 14 

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; 

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; 
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4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
umowa o zamówienie publiczne;   

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.  

§ 15 

Osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy 

1. Strony uzgadniają, że osobami uprawnionymi do uzgodnień i koordynacji związanych 
z wykonaniem Umowy są:  

1) ze strony Zamawiającego: 

Imię i nazwisko:………………………………….   

tel. (..) ……………………… e-mail: …………………….. 

2) ze strony Wykonawcy:   

Imię i nazwisko: ............................................. 

tel.: (..) ............ e-mail: ……………………………..…..   

 

§ 16 

Inne postanowienia Umowy 

1. Zamawiający wskazuje, iż nw. zmiany Umowy nie wymagają aneksu do Umowy:  

1) zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, obowiązującą będzie 
stawka podatku VAT właściwa na dzień powstania obowiązku podatkowego. W takiej 
sytuacji zmianie ulegnie stawka VAT i tym samym cena brutto, w wysokości i w terminie 
wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę. Cena netto nie ulegnie 
zmianie; 

2) zmiana danych teleadresowych; 

3)  zmiana osób wymienionych w §15 ust. 1 Umowy.  
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2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wymagają poinformowania drugiej Strony niezwłocznie za 
pośrednictwem poczty elektronicznej o dokonanej zmianie, za potwierdzeniem odbioru. Zmiany 
będą skuteczne od momentu poinformowania o nich drugiej Strony. 

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

4. Forma pisemna pod rygorem nieważności obowiązuje również przy składaniu wszelkich 
oświadczeń i zawiadomień oraz przesyłaniu korespondencji, o ile w innym z postanowień Umowy 
nie wskazano, iż dopuszczalna jest inna forma niż pisemna. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego, pod 
rygorem nieważności, o zmianie adresu, miejsca zamieszkania, siedziby lub adresu do 
korespondencji, w okresach: obowiązywania Umowy, oraz nie zakończonych rozliczeń 
umownych, pod rygorem uznania, że wskazane adresy pozostają niezmienione, a wszelkie 
doręczenia, w tym w postępowaniu sądowym, skuteczne. W przypadku niezrealizowania tego 
zobowiązania, pisma dostarczone pod adres wskazany w Umowie uważa się za doręczone. 

6. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd  właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

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

 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

 Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

 Załącznik nr 3 – Protokół zdawczo–odbiorczy (wzór) 

 Załącznik nr 4 – Aktualny wydruk z CEIDG/odpis z KRS 

 Załącznik nr 5 – Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy (jeżeli zostało udzielone) 

 
*(stosownie do części zamówienia, na którą Wykonawca złożył ofertę) 

 

 

 

Zamawiający:          Wykonawca:  
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Załącznik nr 3 do Umowy ZP …./2021 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

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

WYKONAWCA: 

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

( nazwa i adres firmy ) 

ZAMAWIAJĄCY: 

Transportowy Dozór Techniczny  

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

1. Na podstawie Umowy nr ZP ……../2021 zawartej w dniu ……….. Wykonawca przekazał 
Zamawiającemu artykuły BHP zgodnie z umową i zamówieniem z dnia..................... 

 
2. Zamawiający sprawdził kompletność i jakość dostawy i nie wnosi uwag/wnosi uwagi 

(niepotrzebne skreślić) ………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

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

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

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 


