Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 3/2019 Projekt umowy

Umowa Nr ZP 3/2019
zawarta w dniu ………….2019 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 2018 r. poz. 1351 ze zm.).
z siedzibą w Warszawie (00-613) ul. Chałubińskiego 8
NIP: 526-25-19-220; REGON: 017231686
reprezentowanym przez:
……………………………..
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ……………………………. ul. …………………………… kod pocztowy ……………
o nr NIP: ……………….., REGON:………………..,
reprezentowanym przez:
……………………………..
zwaną dalej Wykonawcą,
a razem zwanymi w umowie Stronami
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). zwanej dalej „ustawą
PZP” na: Dostawa skanerów oraz drukarek i czytników kodów kreskowych, Znak sprawy ZP 3/2019,
została zawarta umowa (dalej: „Umowa”) o następującej treści:

§1
Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa skanerów oraz drukarek i czytników kodów
kreskowych, zwanych dalej również „Sprzętem” zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w
postępowaniu nr sprawy ZP 3/2019, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy.

2.

Szczegółowy opis przedmiotu Umowy, w tym wymagania w zakresie funkcjonalności i
parametrów Sprzętu, zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik
nr 1 do Umowy oraz ofercie Wykonawcy.

3.

Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność Sprzętu i wydać mu go na
zasadach określonych w § 2 i § 3 Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać Sprzęt i
zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 Umowy.

4.

Na Przedmiot Umowy określony w ust. 1 składają się następujące czynności:
1) Sprzedaż i dostarczenie Sprzętu zgodnego z załącznikami nr 1 i 2 do Umowy;
2) udzielenie gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w § 6
Umowy.
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5.

W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na
Zamawiającego z dniem odbioru Urządzeń prawo do korzystania z oprogramowania
…………………..., (dalej „Oprogramowanie”) w zakresie licencji udzielonych przez właściciela
majątkowych praw autorskich do Oprogramowania, w związku ze sprzedażą na rzecz
Zamawiającego skanerów dokumentów w liczbie ………….. szt.

6.

Licencje określone w ust. 5 uprawniają Zamawiającego do używania Oprogramowania przez czas
nieokreślony, na polach eksploatacji obejmujących co najmniej:
1) instalację i użytkowanie Oprogramowania w pełnej funkcjonalności;
2) tworzenie kopii bezpieczeństwa Oprogramowania, na użytek własny Zamawiającego;
3) wprowadzanie Oprogramowania do pamięci stacji roboczych lub serwerów komputerowych.

7.

Wykonawca zapewnia, że nabycie przez Zamawiającego licencji na Oprogramowanie oraz
korzystanie przez Zamawiającego z Oprogramowania nie narusza praw osób trzecich w zakresie
własności intelektualnej lub przemysłowej, określonych w szczególności w przepisach ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8.

Wykonawca oświadcza, że każde Urządzenie stanowi jego wyłączną własność, jest wolne od
obciążeń i praw osób trzecich oraz nie istnieją żadne przeszkody lub ograniczenia w prawie
rozporządzania własnością Urządzeń przez Wykonawcę.

9.

Wykonawca oświadcza, że wszystkie Urządzenia pochodzą z autoryzowanego kanału sprzedaży
na terytorium Unii Europejskiej, są fabrycznie nowe i nie były używane, są wolne od wad
technicznych i prawnych oraz posiadają funkcje i parametry techniczne określone w Załączniku nr
1 do Umowy.

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przy zachowaniu należytej
staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę
działalności.
§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu w terminie ……… dni kalendarzowych licząc od
dnia zawarcia Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy.
§3
Warunki dostarczenia przedmiotu Umowy
1. Wykonawca dostarczy Sprzęt wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 11, do miejsca
dostarczenia wskazanego w ust. 2, przy użyciu własnych środków transportu i na własny koszt i
ryzyko, ponosząc także koszt załadunku, rozładunku, opakowania i zabezpieczenia podczas
transportu oraz ubezpieczenia.
2. Dostarczenie przedmiotu Umowy w ilości wymienionej w OPZ nastąpi do: Transportowy Dozór
Techniczny w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa w terminie określonym w § 2
Umowy przy uwzględnieniu czasu niezbędnego do sprawdzenia właściwości technicznych
Urządzeń, przedstawionych Zamawiającemu do odbioru.
3. Dostarczenie Sprzętu 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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4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub ewentualne uszkodzenia przedmiotu
Umowy do czasu odbioru przez Zamawiającego i przeniesienia prawa własności, na zasadach
określonych w § 4 ust. 12 Umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego
informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość i
terminowość wykonania Umowy.
6. Termin dostarczenia przedmiotu Umowy zostanie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym w następujący sposób:
a)

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, o gotowości dostarczenia i przekazania przedmiotu
Umowy do odbioru w miejscu dostawy, przesyłając informację pocztą elektroniczną na
adres e-mail wskazany w § 12 ust. 2 pkt 1 Umowy, co najmniej na 2 dni robocze przed jego
przekazaniem,

b)

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy w przypadku
niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim i
wyznaczenia terminu dodatkowego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia dostarczonego Sprzętu do wskazanego przez
Zamawiającego pomieszczenia lub miejsca.
8. Jednocześnie z przedmiotem Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
a)

dokumentację dla użytkowania (specyfikacje techniczne, szczegółowe instrukcje obsługi i
konserwacji w języku polskim dla każdego Sprzętu – jeżeli takie producent przewidział),

b)

karty gwarancyjne z gwarancją producenta na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu
Zamówienia – zał. 1 do Umowy oraz ofercie Wykonawcy lub potwierdzenie producenta
Sprzętu o objęciu gwarancją,

c)

certyfikat Energy Star lub dokument równoważny m.in. wydruk ze strony internetowej
przykładowo http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov.

d)

wykaz Sprzętu.
§4
Odbiory

1.

Przedmiot Umowy podlega odbiorowi, na zasadach określonych w Umowie, na podstawie
podpisanego przez Strony Protokołu Odbioru. Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu
Umowy w miejscu dostawy wymienionym w § 3 ust. 2 Umowy.

2.

Po stwierdzeniu, że liczba Urządzeń przedstawionych do odbioru jest zgodna z Umową,
Zamawiający przystąpi do odbioru jakościowego, który ma na celu potwierdzenie czy
dostarczone Urządzenia spełniają wymagania określone w Załącznikach nr 1 i 2 do Umowy.

3.

Zamawiający sprawdzi właściwości techniczne Urządzeń w ciągu 2 dni roboczych od dnia
przedstawienia ich do odbioru z zastrzeżeniem prawa odmowy dokonania odbioru Urządzenia,
które w szczególności:
1) pomimo próby uruchomienia nie działa lub działa nieprawidłowo;
2) nie posiada parametrów lub cech określonych w Załącznikach nr 1 oraz 2 do Umowy;
3) ma ślady użytkowania, widoczne wady fizyczne lub jest niekompletne;
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4) jest pozbawione przynależnego osprzętu, Oprogramowania, instrukcji lub dokumentów
gwarancyjnych, ewentualnie dokumentów licencyjnych
4.

W przypadku odmowy dokonania odbioru, Zamawiający przekaże Wykonawcy zastrzeżenia do
zgłoszonego do odbioru Sprzętu z podaniem szczegółów stwierdzonej niezgodności.
Zamawiający wyznaczy 3 dniowy termin na usunięcie niezgodności, które 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 Sprzętu uważa się datę odbioru uwzględniającego wszystkie zastrzeżenia zgłoszone
przez Zamawiającego.

5.

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 § 8 ust. 3 Umowy.

6.

Wszystkie czynności odbioru, w tym również związane z uwzględnianiem zastrzeżeń
Zamawiającego, powinny zakończyć się w terminie określonym w § 2 Umowy.

7.

W celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją Umowy, w tym podpisania Protokołu Odbioru
Sprzętu, Strony wyznaczają osoby:
1) ze strony Zamawiającego:
a) ………………., e-mail:……………….., tel.: ……………………….
b) ……………….., e-mail…………………., tel: ……………………….
2) ze strony Wykonawcy:
a) ………………………..., tel……………………, e-mail: ……………………..
b) …………………………, tel. ………………..… e-mail: ……………………..
Zmiana osób, o których mowa powyżej wymaga powiadomienia drugiej Strony na adres e-mail
określony - odpowiednio - w § 12 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 Umowy. Zmiana tych osób nie stanowi
zmiany Umowy i nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.

8. Wraz z dostawą Sprzętu Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu Wykaz Sprzętu
uwzględniający wartość jednostkową Sprzętu netto oraz numery seryjne.
9. Z czynności odbioru sprzętu zostanie sporządzony Protokół Odbioru Sprzętu.
10. Protokół Odbioru Sprzętu zostanie sporządzony w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.
11. Z chwilą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru o którym mowa w ust. 10, na
Zamawiającego przechodzi prawo własności dostarczonego Sprzętu.
12. Za ostateczny termin wykonania Przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania Protokołu
Odbioru Sprzętu bez zastrzeżeń.
§5
Wynagrodzenie
1. Za prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wchodzących w zakres przedmiotu Umowy
wskazanego w § 1 Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
Wynagrodzenie: netto……………................................................ stawka podatku VAT……………………..
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brutto: .......................... PLN
(słownie: .................................................................................zł brutto.
2.

Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty związane
z realizacją Umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, innych opłat i podatków,
opłat celnych. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności opłaty za transport, załadunek,
wyładunek i opakowanie, koszty ubezpieczenia, koszty i opłaty związane z wydaniem
dokumentacji niezbędnej do użytkowania Sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia
we własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wszystkich
ewentualnych pozwoleń, zgód, koncesji, certyfikatów wymaganych przez obowiązujące przepisy
prawa lub Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. Wykonawcy nie
przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków
poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.

3.

Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie Protokół Odbioru bez zastrzeżeń.

4.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem bankowym na konto
Wykonawcy nr ……………………………………w ciągu 21 dni od daty doręczenia do siedziby
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią Protokołu Odbioru bez
zastrzeżeń.

5.

Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: Transportowy Dozór Techniczny, 00613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 526-25-19-220.

6.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§6
Gwarancja
1. Urządzenia sprzedane Zamawiającemu przez Wykonawcę są objęte rękojmią za wady, na
podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Dodatkowo Wykonawca udziela Zamawiającemu
gwarancji co do jakości Urządzeń, w szczególności ich prawidłowego działania na warunkach
określonych w Umowie oraz dokumentach gwarancyjnych. Zgłoszenie wady objętej gwarancją
nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia od Wykonawcy roszczeń na podstawie przepisów
dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanych.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie Urządzenia będą w pełni sprawne przez okres ……... lat
(słownie lat: …..…..…), licząc od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru bez
zastrzeżeń. Gwarancja obejmuje usterki, wady materiałowe i konstrukcyjne, a także
niespełnianie przez Urządzenie funkcjonalności zapewnionych przez Wykonawcę w jego
ofercie.
3. Wykonawca będzie ściśle przestrzegać zaleceń producenta Urządzenia objętego gwarancją i
będzie dokonywać napraw gwarancyjnych na warunkach określonych w gwarancji udzielonej
przez producenta, lub będzie współpracować w tym zakresie z producentem lub jego
autoryzowanym przedstawicielem. Wszelkie czynności Wykonawcy w ramach udzielonej
gwarancji i w okresie jej obowiązywania dokonywane będą nieodpłatnie na rzecz
Zamawiającego. Wykonawca ponosi ryzyko utraty gwarancji udzielonej przez producenta
danego Urządzenia wskutek napraw przeprowadzonych przez Wykonawcę niezgodnie z
zaleceniami producenta Urządzenia.
4. W ramach udzielonej gwarancji i w okresie jej trwania Wykonawca zobowiązuje się do
usunięcia wszelkich wad fizycznych ujawnionych w jakimkolwiek Urządzeniu, realizując te
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czynności w gwarantowanym terminie naprawy wynoszącym …… dni od dnia zgłoszenia
Wykonawcy wady danego Urządzenia przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty
elektronicznej na e-mail ……………........................................................................................
5. Dodatkowo Strony ustalają następujący tryb wykonywania przez Zamawiającego uprawnień
wynikających z gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę:
1) przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, telefonicznie na numer
+48 …………………... lub pocztą elektroniczną na adres ……………………. Wykonawca
obowiązany jest potwierdzić przyjęcie zgłoszenia w czasie nie dłuższym niż 1 godzina;
2) naprawy Urządzeń realizowane przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych,
nieużywanych części/podzespołów, zalecanych przez producenta Urządzenia
podlegającego naprawie;
3) świadczenie w miejscu instalacji Urządzenia o którym mowa w ust 9, a jeżeli naprawa w
miejscu instalacji Urządzenia będzie niemożliwa - usługa gwarancyjna świadczona w
systemie door-to-door (odbiór i zwrot bezpośrednio z miejsca instalacji Urządzenia od/do
siedziby Zamawiającego); odbiór Urządzenia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8:00-15:00;
4) czynności wydania oraz odbioru Urządzenia w związku z koniecznością dokonania
naprawy wymagają pisemnego potwierdzenia w protokole zdawczo-odbiorczym, pod
rygorem nieważności;
5) wykwalifikowany personel Zamawiającego może instalować lub wymieniać zgodnie z
zasadami sztuki standardowe karty lub urządzenia, bez utraty uprawnień Zamawiającego
określonych w gwarancji;
6)

w razie sprzedaży lub innej formy przekazania Urządzenia przez Zamawiającego
gwarancja przechodzi na nowego właściciela i obowiązuje w pełnym zakresie w
pozostałym czasie.

6.

W przypadku, gdy w okresie obowiązywania gwarancji trzykrotnie ujawni się wada
Urządzenia lub czas przewidziany na naprawę Urządzenia wynosi dłużej niż termin określony
w ust 4, Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 2 dni od zgłoszenia do wymiany własnym
staraniem i na własny koszt wadliwego Urządzenia na inne, fabrycznie nowe, które musi
posiadać łącznie takie same lub wyższe parametry jak Urządzenie wymieniane, co Wykonawca
potwierdzi przedstawiając nowe Urządzenie w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego
odbioru, w sposób określony w § 4 ust. 3 Umowy.

7.

Okres obowiązywania gwarancji Urządzenia będzie automatycznie wydłużony o czas jego
naprawy lub wymiany części/podzespołu Urządzenia na nową/-y. W przypadku określonym w
ust. 6, Urządzenie wymienione na nowe objęte jest gwarancją w okresie ustalonym w ust. 2.

8. Jeżeli Wykonawca nie dokona naprawy lub nie wymieni Urządzenia na nowe, w
okolicznościach i terminie określonych w ust. 6, to Zamawiający może naprawić lub wymienić
Urządzenie na nowe we własnym zakresie, bez utraty prawa do gwarancji, a Wykonawca
będzie zobowiązany pokryć wszelkie koszty Zamawiającego związane z niewykonaniem przez
Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych, w terminie 14 dni otrzymania wezwania od
Zamawiającego do zwrotu tych kosztów.
9.

Miejsca instalacji Sprzętu;
1) Transportowy Dozór Techniczny, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, piętro 34 i 44;
2) Oddział Terenowy TDT w Warszawie ul. Szczęśliwicka, 00-718 Warszawa;
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3) Oddział Terenowy TDT w Lublinie Al. Wincentego Witosa 1, 20-315 Lublin;
4) Oddział Terenowy TDT w Krakowie ul. Pocieszka 5, 31-408 Kraków;
5) Oddział Terenowy TDT w Katowicach ul. Cedrowa 8, 40-181 Katowice;
6) Oddział Terenowy TDT w Gdańsku ul. Kętrzyńskiego 24b, 80-376 Gdańsk;
7) Oddział Terenowy TDT we Wrocławiu ul. ul. Solskiego 5, 52-401 Wrocław;
8) Oddział Terenowy TDT w Poznaniu ul. Grunwaldzka 391, 60-173 Poznań;
9) Laboratorium w Krakowie ul. Pocieszka 5, 31-408 Kraków.
10) Zespół Inspektorów w Białymstoku ul. Cieszyńska 3a, 15-371 Białystok;
11) Zespół Inspektorów w Łodzi ul. Piłsudskiego 12, 90-307 Łódź;
12) Zespół Inspektorów w Kielcach ul. Piotrkowska 12, 25-510 Kielce;
13) Zespół Inspektorów w Olsztynie ul. ul. Zientary Malewskiej 33, 10-307 Olsztyn;
14) Zespół Inspektorów w Bydgoszczy ul. ul. Zygmunta Augusta 14, 85-082 Bydgoszcz;
15) Zespół Inspektorów w Szczecinie ul. Firlika 20, 71-637 Szczecin;

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca instalacji Sprzętu określonego w pkt
1) i 2) na lokalizację w nowej siedzibie: Transportowy Dozór Techniczny, Warszawa przy ul.
Bukowińskiej.
10. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji nie wyłącza
stosowania uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem, iż bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dacie
podpisania Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń. Strony dokonują przedłużenia okresu rękojmi
do upływu okresu gwarancji, określonego w ust. 2.
11. Niezależnie od uprawnień z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Zamawiający może
korzystać z uprawnień z gwarancji producenta.
12. Postanowienia niniejszego paragrafu korzystniejsze dla Zamawiającego mają pierwszeństwo
przed warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych producenta dostarczonych wraz z
Sprzętem będącym przedmiotem Umowy.
13. 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 niniejsza Umowa.
§7
Cesja
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających
bądź związanych z realizacją Umowy na rzecz osób trzecich.
§8
Odpowiedzialność, kary umowne
1. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę
wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu Umowy.
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2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej:
1) w przypadku opóźnienia w realizacji Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2
Umowy - w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
2) w przypadku opóźnienia w stosunku do terminu dokonania naprawy Sprzętu (określonego w
§ 6 ust. 4) lub wymiany Sprzętu (określonego w § 6 ust. 6 ) na wolny od wad, w wysokości
0,1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia – w odniesieniu do każdorazowego przypadku;
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcy od Umowy w całości, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w
wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
4. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy na podstawie Umowy.
§9
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części, bez
wyznaczana dodatkowego terminu, w przypadku:
1) w razie zaistnienia 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
2) w przypadku opóźnienia w realizacji Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2
Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia, w
którym upłynął określony w § 2 Umowy termin;
3) dostarczenia Sprzętu niespełniających wymogów określonych w Umowie lub Załączniku nr 1
ora nr 2 do Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od
upływu terminu określonego w § 2 Umowy;
4) w przypadku opóźnienia w uwzględnieniu uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do
terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać
złożone w terminie 30 dni od terminu, który Zamawiający określi zgodnie z paragrafem § 4
ust 4.
§ 10
Zmiany Umowy
1. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany Umowy:
1) w zakresie Przedmiotu Umowy w przypadku powstania możliwości dostarczenia
Zamawiającemu nowszych wersji Sprzętu (charakteryzujących się wyższymi lub lepszymi
parametrami poszczególnych urządzeń określonych w załączniku nr 1 oraz nr 2 do niniejszej
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Umowy) niż te, które były dostępne w momencie składania przez Wykonawcę oferty w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w preambule Umowy;
2) 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;
3) gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na,
sposób lub zakres realizacji Przedmiotu Umowy;
4) 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 dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu zakończenia dostawy
Urządzeń o czas odpowiadający wystąpieniu siły wyższej.
5) 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.
§ 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. Chałubińskiego 8, 00-613 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. 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;
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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.
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.
§ 12
Postanowienia końcowe

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy podwykonawcy po
uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego, na piśmie pod rygorem nieważności.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy w
zakresie realizacji j Umowy, jak za własne działania lub zaniechania.
2. 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. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,
e-mail: info@tdt.pl
2) dla
Wykonawcy:
e-mail:
…………………………………………………….

……………..ul……………….,

……………..e-mail:

3. Zmiana danych adresowych, o których mowa w ust. 2 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej
Strony, lecz nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.
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4. Zmiany osób wskazanych do uzgodnień i koordynacji, adresów korespondencyjnych, telefonów,
Strony mogą dokonywać na podstawie pisemnego powiadomienia z 7-dniowym wyprzedzeniem.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o
zmianie adresu miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, pod rygorem uznania, że
wskazane adresy pozostają niezmienione, a wszelkie doręczenia, w tym w postępowaniu
sądowym, skuteczne.
6. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w
szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny , ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
7. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem odmiennych postanowień przewidzianych w Umowie.
9. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.
10. 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.
11. Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1 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.
12. Następujące Załączniki do j Umowy, stanowią jej integralną część:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 3 – Wzór - Protokół odbioru
Zamawiający
…………………………………………………………………….

Wykonawca
…………………………………………………………
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Załącznik nr 3 do umowy nr ZP 3/2019
Wzór PROTOKÓŁ ODBIORU
PROTOKÓŁ ODBIORU
Sporządzony w ............................................dnia …...............................
WYKONAWCA:……………………………………………….……………………………………….………….
( nazwa i adres firmy )
ZAMAWIAJĄCY:
Transportowy Dozór Techniczny ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
1. Wykonawca przekazał Zamawiającemu następujący Sprzęt zgodnie z Umową nr ZP …../……….,
……………………………z dnia __________
w następującej lokalizacji…………………………………………………………………..
2. Zamawiający sprawdził ilość/jakość dostarczonego Sprzętu.*
Nr pozycji
Asortyment
Producent/Model
z opisu
1

Drukarki kodów kreskowych

2

Czytnik kodów kreskowych

3

Skanery dokumentowe

4

Etykiety do drukarek kodów
kreskowych

Ilość szt.

Uwagi

-

3. Niniejszy protokół nie stanowi/ stanowi* podstawy/podstawę* do wystawienia przez Wykonawcę
faktury.
4. Zamawiający sprawdził przy udziale Wykonawcy/bez udziału Wykonawcy odebrany Sprzęt pod
względem ilości/jakości* i zgłasza/nie zgłasza* następujące zastrzeżenia Wykonawcy:
……………………………………………………………………..…………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………
Inne:………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………...……………………………
WYKONAWCA

:

ZAMAWIAJĄCY:

* niepotrzebne skreślić
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