Opracowanie i wykonanie strony internetowej Transportowego Dozoru Technicznego oraz Biuletynu
Informacji Publicznej
ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2020
Załącznik nr 2 do SIWZ

Umowa Nr …../2020
zawarta w dniu ………….2020 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 2019 r. poz. 667z późn. zm.).
z siedzibą w Warszawie (02-707) ul. Puławska 125
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 w umowie „Wykonawcą”,
„Zamawiający” i „Wykonawca” zwani są dalej w umowie „Stronami” a indywidualnie” Stroną”
w wyniku przeprowadzonego postępowania (ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2020), do którego nie stosuje się
ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), na Opracowanie i wykonanie strony
internetowej Transportowego Dozoru Technicznego oraz Biuletynu Informacji Publicznej TDT została
zawarta umowa (dalej: „Umowa”) o następującej treści.

1.

2.
3.
4.

§1
Przedmiot Umowy oraz miejsce dostawy
Przedmiotem Umowy jest opracowanie i wykonanie strony internetowej Transportowego Dozoru
Technicznego oraz Biuletynu Informacji Publicznej polegające w szczególności na zaprojektowaniu,
dostarczeniu i wdrożeniu portalu internetowego Transportowego Dozoru Technicznego (tdt.gov.pl)
wraz z umożliwieniem prowadzenia różnych wersji językowych oraz z możliwością skalowania do
wersji na urządzenia mobilnej (RWD), opracowaniu i wdrożeniu Biuletynu Informacji Publicznej (BIP),
opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania treścią CMS (Portalu TDT i BIP TDT), wykonaniu testów,
przygotowaniu dokumentacji oraz przeprowadzenie szkoleń dla osób zajmujących się obsługą
serwisu, a także świadczenie obsługi powdrożeniowej. Przedmiot Umowy zwany będzie w dalszej
części Umowy też „Portalem” lub „Przedmiotem Umowy”.
Strona internetowa powinna spełniać warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu
ofertowym, szczególnie w załączniku numer 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), który
stanowi integralną część Umowy.
Integralną częścią Umowy jest również oferta Wykonawcy.
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego.
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5.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności.

§2
Termin realizacji Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy w terminie do 16 miesięcy od dnia
podpisania Umowy w tym:
1) Etap I, II i III łącznie zgodnie z OPZ stanowiącym Załącznik nr 1 Umowy wraz z przeniesieniem
autorskich praw majątkowych, do 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy;
2) Etap IV zgodnie z OPZ stanowiącym Załącznik nr 1 Umowy przez okres 12 miesięcy od dnia
odbioru III Etapu;
3) gwarancja 12 miesięcy od dnia odbioru III Etapu.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

§3
Cena i warunki płatności
Za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
w wysokości …………………………………. zł netto (słownie:……………..) plus należny podatek VAT, naliczany
wg obowiązującej stawki na dzień powstania obowiązku podatkowego, to jest 23% w wysokości:
(słownie: ………………………. 00/100), co daje łączną kwotę brutto: ……….zł brutto (słownie:…….).
Wynagrodzenie opisane w ust. 1, będzie wypłacane Wykonawcy w 2 częściach za wykonanie
poszczególnych etapów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Umowy i będzie zgodne z ofertą
Wykonawcy – Załącznik nr 2 do Umowy:
1) za realizację I, II i III Etapu -………………………………………zł brutto na podstawie podpisanego przez
Strony Protokołu Odbioru
2) za realizację IV Etapu ………………………………………
zł brutto na podstawie podpisanego przez
Strony Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń.
Wynagrodzenie opisane w ust. 2 pkt 1 stanowić będzie jednocześnie zapłatę za przeniesienie
autorskich praw majątkowych oraz za przeniesione przez Wykonawcę na Zamawiającego
upoważnienia do wykonywania zależnych praw autorskich.
Wynagrodzenie każdorazowo płatne będzie na podstawie faktury VAT, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy ………………………………………………………………, który znajduje się w rejestrze firm
KAS, w terminie do 21 dni licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
Do faktury należy dołączyć kopię podpisanego przez obie strony Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń/
Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń Przedmiotu Umowy.
Faktury mają być wystawiane i dostarczane na adres Transportowego Dozoru Technicznego w ul.
Puławska 125 , 02-707 Warszawa.

§4
Wykonanie Przedmiotu Umowy
1. Przedmiot Umowy będzie wykonany na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca przedstawi następujące produkty (szczegółowo
opisane w ust. 3,2 w Tabeli 3. Macierz produktów OPZ)w szczególności:
1) Analiza przedwdrożeniowa
2) Projekt techniczny
3) Prototyp
4) Badanie użyteczności prototypu wraz z raportem
5) Plan testów
6) Plan wdrożenia
7) Wdrożenie Systemu w środowisku testowym
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8) Szkolenia w formie warsztatów
9) Uruchomienie Systemu w środowisku produkcyjnym
10) Dokumentacja powdrożeniowa
11) Gwarancja
12) Obsługa techniczna
2. Strony zobowiązują się, że dołożą wszelkich starań i będą zgodnie współpracować w wykonaniu
Umowy oraz będą się wspierać podczas dokonywania uzgodnień i koordynacji procesu przygotowania
i wykonania strony internetowej.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać stronę internetową we własnym zakresie.
4. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy materiały źródłowe w formie i formacie
ustalonym z Wykonawcą.
5. Materiały źródłowe oraz informacje określone w niniejszym paragrafie zostaną w całości przekazane
Wykonawcy w terminie nie późniejszym niż 30 dni od podpisania Umowy.
6. Zamawiający zobowiązuje się udzielić Wykonawcy konsultacji merytorycznej przy realizacji projektu.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania strony internetowej zgodnie z OPZ, zaleceniem
Zamawiającego i z należytą starannością, pod względem merytorycznym i technologicznym na
poziomie wymaganym przy wykonywaniu tego rodzaju Dzieł.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał
dostęp w związku z wykonywaniem Umowy. Wykonawca zobowiąże wszystkie osoby włączone w
realizację Umowy do przestrzegania poufności wymaganej przez Zamawiającego.
9. Wykonawca nie ma prawa do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych i ofertach
informacji o świadczeniu usług dla Zamawiającego, a także na realizowanym Przedmiocie Umowy.
10. Zamawiający ma prawo do bieżącego zaznajamiania się z realizacją ustalonego harmonogramu
realizacji Przedmiotu Umowy.
11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dzieło w postaci prezentacji wdrożonego gotowego serwisu
www, zainstalowanego i działającego na serwerze Zamawiającego.
12. Zamawiający zobowiązuje się zaakceptować Dzieło będące przedmiotem Umowy w formie
podpisanego Protokołu Odbioru lub wnieść zastrzeżenia w Protokole Odbioru w terminie do 5 dni
roboczych od dnia zaprezentowania mu kompletnej strony internetowej. Zastrzeżenia powinny
wyraźnie wskazywać treść oczekiwanej zmiany tak, aby jej uwzględnienie mogło zostać wykonane w
sposób nie budzący wątpliwości.
13. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że Przedmiot Umowy jest wolny od wad fizycznych i nie
narusza praw osób trzecich.

1.
2.
3.
4.

5.

§5
Prawa autorskie
Wszelkie dokumenty opracowane przez Zamawiającego i Wykonawcę podczas wykonywania dzieła
stanowią utwór w rozumieniu prawa autorskiego.
Autorskie prawa majątkowe do utworu przysługują wyłącznie Zamawiającemu.
Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust 2 pkt
1 Umowy, majątkowe prawa autorskie do elementów graficznych, struktury serwisu internetowego,
stron www (wykonanych w HTML) oraz kodu XHTML.
W ramach wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 2 pkt 1 Umowy, Wykonawca udziela także
Zamawiającemu licencji wyłącznej i na czas nieoznaczony na skrypty internetowe, tj.
oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania serwisu WWW, które zostanie przekazane
Zamawiającemu w postaci kodu źródłowego.
Zamawiający oświadcza, że posiada niczym nieobciążone majątkowe prawa autorskie do materiałów
źródłowych przekazywanych Wykonawcy. Zamawiający zachowuje swoje prawa do wszelkich
przekazywanych Wykonawcy materiałów źródłowych.
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6. Autorskie prawa majątkowe przechodzą na Zamawiającego w zakresie pól eksploatacji określonych
w art. 50 Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności w zakresie prawa do
zwielokrotniania, utrwalania wszelkimi technikami, wprowadzania do pamięci komputera oraz w
zakresie wprowadzania do sieci Internet, publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wystawiania,
wyświetlania, odtwarzania, nadawania i wykonywania publicznego (w tym sieciowego), użyczenia,
najmu, dzierżawy lub udzielania licencji na wykorzystanie, nadawanie i reemitowanie, w tym
nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
nadania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadania utworu nadawanego
przez inną organizację radiową lub telewizyjną, wykorzystywania w dowolnej formie na potrzeby
reklamy lub promocji.
7. Wykaz wszystkich pól eksploatacji autorskich praw majątkowych strony www, będącej Przedmiotem
Umowy przeniesionych z Wykonawcy na Zamawiającego:
1) utrwalanie w pamięci komputera, zwielokrotnianie w zarówno w formie elektronicznej lub
jakąkolwiek inną techniką, drukiem lub podobną techniką (w tym fotokopiowanie lub
mikrokopiowanie), a także utrwalanie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne,
fotograficzne, niezależnie od standardu, systemu, formatu i techniki;
2) prawo na wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie,
elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, sporządzonych zgodnie z
postanowieniami Umowy nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej oraz sieci Internet
i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie, w tym wnoszenie jako wkładu do innych
podmiotów;
3) wykorzystanie w całości lub w części w produkcji jako wzoru zdobniczego, przemysłowego oraz
użycie jako znaku towarowego do oznaczania towarów i usług;
4) rozpowszechnianie, w tym publicznie wykonanie, wystawienie, nadawanie, odtwarzanie,
udostępnianie za pośrednictwem Internetu oraz w sieci zamkniętej;
5) publikowanie w sieciach teleinformatycznych w tym w Internecie i w innych sieciach
komputerowych i teleinformatycznych;
6) wprowadzanie danych, aktualizowanie danych, kasowanie danych, dokonywanie eksportu
danych i inne zmiany dokonywane przez lub na zlecenie Zamawiającego po odebraniu Przedmiotu
Umowy;
7) wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie utrwaleń sporządzonych zgodnie z postanowieniami
Umowy;
8) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników
obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych lub optycznych, w tym powielanie,
rozpowszechnianie nagrań, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Umowy;
9) wykorzystanie do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, public relations, promocji,
sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji Zamawiającego, jego produktów i usług oraz
innych przejawów jego działalności, a także przedmiotów jego własności, utrwalenia i
zwielokrotnienie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń;
10) utrwalenie audiowizualne jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu lub formatu;
11) prawo do tworzenia nowych wersji i adaptacji, dokonywanie zmian, skrótów, cięć, montażu, (w
tym prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz fragmentów, a
także łączenia fragmentów z innymi utworami) w celu modyfikacji i przystosowania na potrzeby
zmian, rozbudowy systemu oraz wymagań sprzętowych;
12) prawo do wprowadzania, aktualizowania, kasowania danych, do dokonywania eksportu danych
oraz innych zmian dokonywanych przez lub na zlecenie Zamawiającego po finalnym odebraniu
Przedmiotu Umowy;
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13) zmiany układu lub dokonywanie jakiejkolwiek innej zmiany oraz wprowadzenie do pamięci
komputera i sporządzania kopii takich zapisów dla potrzeb korzystania z projektów, o których
mowa w Umowie;
14) prawo do dokonywania tłumaczenia na inne języki lub gwarę.
8. Zamawiający może eksploatować utwór bez ograniczeń terytorialnych, czasowych, przedmiotowych
i podmiotowych, w zakresie dozwolonym polskimi przepisami prawa, co oznacza, że Wykonawca
przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
9. Z chwilą nabycia majątkowych praw autorskich Zamawiający będzie uprawniony do korzystania z
całego Przedmiotu Umowy łącznie, każdego z nich z osobna, jak i z dowolnie wybranych części w
zakresie, o jakim jest mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz przepisach kodeksu cywilnego bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy.
10. Administratorem strony będzie …………………………………………………….…..…….
11. Wykonawca nie ma prawa umieścić swojego znaku graficznego lub tekstowego z aktywnym linkiem
do swojej strony internetowej na wykonanej stronie internetowej.

1.

2.

3.

4.

§6
Warunki gwarancji i rękojmi
Definicje i określenia użyte w opisie warunków udzielonej przez Wykonawcę gwarancji oraz rękojmi:
1) gwarant – określenie podmiotu udzielającego gwarancji Przedmiotu Umowy;
2) rzecz – Przedmiot Umowy, czyli funkcjonująca w przestrzeni internetowej nowa strona
internetowa tdt.gov.pl orz Biuletyn Informacji Publicznej będące Przedmiotem Umowy, po
dokonanym wcześniej odbiorze potwierdzonym podpisanym przez Strony Protokołem Odbioru
bez zastrzeżeń.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości Przedmiotu Umowy na wdrożone serwisy oraz
system CMS na okres 12 miesięcy, liczony od dnia odbioru Przedmiotu Umowy potwierdzonego
podpisanym przez Strony Protokołem Odbioru bez zastrzeżeń.
Gwarancją objęte zostają:
1) wdrożone serwisy oraz system CMS;
2) gwarancja obejmować będzie naprawę wszelkich usterek oraz błędów, które zostaną ujawnione
w trakcie funkcjonowania sytemu. Naprawa zgłoszonych błędów będzie dokonywana przez
Wykonawcę w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia przez
Zamawiającego, chyba że nastąpią przyczyny uniemożliwiające realizację w tym terminie,
niezależne od Wykonawcy;
3) wszelkie wady fizyczne Przedmiotu Umowy, co obejmuje w szczególności:
a) wady zmniejszające wartość lub użyteczność Przedmiotu Umowy ze względu na cel oznaczony
w Umowie lub wynikający z przeznaczenia jakiemu ma on służyć, co dotyczy w szczególności
sytuacji wykonania Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z Umową,
b) sytuacja, w której Przedmiot Umowy:
- nie ma właściwości, o których Wykonawca zapewniał lub został wydany w stanie niezupełnym
lub niekompletnym;
- Przedmiot Umowy nie spełnia parametrów, warunków lub norm, jakie wynikają z dostarczonych
Zamawiającemu certyfikatów, świadectw, instrukcji, opisów Systemu lub innych dokumentów
dotyczących jakości, parametrów, warunków lub norm poszczególnych elementów składowych
Przedmiotu Umowy.
Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków wynikających z udzielenia gwarancji Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu Przedmiot Umowy wolny od wad lub dokona istotnych napraw, termin gwarancji
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biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia Przedmiotu umowy
naprawionego. Przez istotną naprawę rozumie się usunięcia wady istotnej, to jest takiej, której
wystąpienie powodowało, iż rzecz nie nadawała się do określonego w Umowie użytku, to jest
posiadała cechy uniemożliwiające jej eksploatację w sposób określony w Umowie.
5. Jeżeli gwarant wymienił część Przedmiotu Umowy, postanowienie opisane w ust. 3 stosuje się
odpowiednio do tej wymienionej części. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o
czas, w ciągu którego wskutek wady objętej gwarancją, Zamawiający nie mógł z niej korzystać.
6. Gwarancja obejmuje wszystkie wady stwierdzone przez Zamawiającego i zgłoszone Wykonawcy w
okresie, na jaki została udzielona gwarancja, bez względu na to, czy przyczyna ich powstania tkwiła w
rzeczy objętej gwarancją i bez względu na czas przejścia na Zamawiającego niebezpieczeństwa
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie ma obowiązku zgłoszenia
wady (zawiadomienia o wadzie) w określonym terminie i może dokonać zgłoszenia w terminie do
zakończenia okresu gwarancji, bez względu na okres, jaki upłynął od ujawnienia się lub wykrycia wady.
7. Wszelkie wady będą usuwane na miejscu, w którym znajduje się Przedmiot Umowy objęty gwarancją.
8. Gwarancja obejmuje także awarie, które powstały wskutek zwykłej eksploatacji Systemu przez
Zamawiającego lub osoby, której udostępnił on System do korzystania.
9. W razie ujawnienia się po raz drugi wady tego samego rodzaju i dotyczącej tego samego elementu
Przedmiotu Umowy, Zamawiający może żądać usunięcia wady poprzez wymianę elementu na wolny
od wad, a nie poprzez jego naprawę.
10. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania błędów funkcjonowania strony www, nie wynikających z
nieprawidłowego użytkowania systemu CMS przez Zamawiającego oraz nie wynikających ze zmian na
hostingu, na którym zainstalowany jest serwis, zgłoszonych przez Zamawiającego, odpowiednio:
1) dla błędu krytycznego - w ciągu 48 godzin roboczych od momentu zgłoszenia błędu
uniemożliwiającego działanie serwisu
a) przez określenie „błąd krytyczny” rozumie się wadę techniczną lub logiczną skutkującą całkowitym
brakiem możliwości przetwarzania przez Zamawiającego lub całkowitym brakiem działania strony
www.tdt.gov.pl
2) dla pozostałych błędów - w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia błędu, który nie
powoduje wstrzymania funkcjonowania strony,
b) Zamawiający zobowiązany jest do zgłaszania błędów drogą elektroniczną na adres:
……………………… Jako datę i godzinę przyjęcia zgłoszenia błędu przez Wykonawcę określa się datę
i godzinę wysłania zgłoszenia błędu przez Zamawiającego droga elektroniczną,
c) Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń dotyczących błędów od Zamawiającego
w okresie 12 miesięcy, czyli w okresie trwania gwarancji oraz rękojmi, w godzinach 8.00-16.00, w
dni powszednie od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
d) Wykonawca bez zgłoszeń ze strony Zamawiającego realizować będzie działania:
- bieżąca aktualizacja CMS,
- bieżąca aktualizacja ewentualnych zainstalowanych pluginów CMS,
- utrzymanie mechanizmu automatycznego monitoringu dostępności serwisu i reakcja na brak
dostępności,
e) jako datę i godzinę przyjęcia zgłoszenia błędu lub prośby o diagnozę przez Wykonawcę określa się
datę i godzinę wysłania zgłoszenia błędu przez Zamawiającego drogą elektroniczną,
- Wykonawca ma maksimum 48 h (od poniedziałku do piątku) na przesłanie informacji zwrotnej
dotyczącej diagnozy błędu.
11. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w ust. 1-7 niniejszego paragrafu, do gwarancji jakości stosuje
się odpowiednio postanowienia Umowy dotyczące rękojmi za wady Przedmiotu Umowy.
12. Postanowienia Umowy dotyczące gwarancji stanowią uzupełnienie obowiązków gwaranta opisanych
w Umowie.
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13. Uprawnienia wynikające z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji Zamawiający może realizować
niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu
Umowy.
14. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z gwarancji nie obejmują wad, których przyczyną było
nienależyte wykorzystanie Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, przez co należy rozumieć
korzystanie przez Zamawiającego z Przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z instrukcją obsługi i
wskazówkami dostarczonymi przez Wykonawcę oraz szkoleniem przedstawicieli Zamawiającego w
zakresie systemu CMS, pod warunkiem, iż instrukcja obsługi, wskazówki i szkolenie były przygotowane
w sposób zgodny z prawidłową obsługą Przedmiotu Umowy.
15. Wprowadzenie przez Zamawiającego modyfikacji w przedmiocie Umowy, które są wynikiem
dozwolonego działania, opartych na uprawnieniach Zamawiającego wynikających z zapisów Umowy
nie pozbawiają go uprawnień z tytułu gwarancji, pod warunkiem, że nie są to zmiany istotne. Przy
czym, w tym przypadku przez zmiany istotne należy rozumieć takie działania Zamawiającego, które w
sposób zasadniczy zmieniają funkcjonalność czy zasady działania Systemu.
16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach
określonych w Kodeksie Cywilnym, z tym, że o wadach Zamawiający obowiązany jest powiadomić
Wykonawcę niezwłocznie. Wystarczającą formą powiadomienia jest przesłanie zawiadomienia drogą
elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy.
§7
Przedstawicielstwo Stron
1. W celu sprawnego wykonania Przedmiotu Umowy Strony wyznaczają następujące osoby,
odpowiedzialne za bieżące kontakty, zwane w dalszej części Umowy „przedstawicielami Stron”:
1) ze strony Zamawiającego:
Pan/Pani…… tel.: ……...., e-mail:………
2) ze strony Wykonawcy:
Pan/Pani…… tel.: …......., e-mail:………
Wymienieni powyżej przedstawiciele Stron:
1) upoważnieni są do kontaktu pomiędzy Stronami;
2) posiadają jednocześnie pełne kompetencje do podpisywania protokołów, zgłaszania wad, usterek
oraz wszelkich błędów i nieprawidłowości powstałych na etapie projektów oraz na etapie
wdrażania, a także uruchamiania Portalu.
3. Przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy może być zmieniony w każdym czasie realizacji Umowy.
Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i
nie stanowi zmiany treści Umowy.
4. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie realizacji Umowy żądać od
Wykonawcy ustnych lub pisemnych informacji dotyczących przebiegu realizacji Umowy.
Przedstawiciel Wykonawcy na każde żądanie Zamawiającego udzieli Zamawiającemu bieżących
informacji dotyczących realizacji Umowy.
5. Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony w imieniu i na rzecz Zamawiającego dokonywać
wszelkich czynności związanych z realizacją Umowy, niezastrzeżonych wprost w Umowie na rzecz
innych przedstawicieli Zamawiającego, za wyjątkiem rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od
Umowy.
§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 1;
2.
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2.
3.
4.
5.
6.

2) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy Przedmiotu Umowy określonego w
§ 2 ust. 1pkt 1 w wysokości 0,1% ceny określonej w § 3 ust. 2 pkt 1 za każdy dzień zwłoki,
liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie Przedmiotu Umowy;
3) za każdy przypadek nie wykonania obsługi technicznej lub obsługi gwarancyjnej w ramach
realizacji IV Etapu opisanego w Załączniku nr 1 do Umowy OZP - wysokości 100 zł brutto;
4) za przekroczenie czasu usunięcia błędu, o którym mowa w § 6 ust. 10 pkt 1 Umowy, w
wysokości 50,00 zł brutto za każdą godzinę zwłoki w usunięciu błędu;
5) za przekroczenie czasu usunięcia błędu, o którym mowa w § 6 ust. 10 pkt 2 Umowy, w
wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu błędu.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1 podlegają sumowaniu.
Kary umowne płatne będą na postawie wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej, w
terminie 7 dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy.
Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody
przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych wierzytelności z kwoty
określonej w § 3 ust. 1.
W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca ma
prawo żądać zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokościach ustawowych.

§9
Przetwarzanie 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;
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;
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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 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 Zamawiający przyjmuje, 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 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.
§10
Postanowienia końcowe
1. 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 oraz ustawy ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
2. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 11
Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:
Załącznik nr 1: OPZ,
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy
Załącznik nr 3: Wzór Protokołu Odbioru/Protokołu Odbioru Końcowego
Załącznik nr 4: Zobowiązanie do zachowania poufności

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 3 do Umowy nr Z 1/2020
WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU/PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO*
do Umowy nr …………….. z dnia .......... ……………… r. zawartej pomiędzy:
Transportowym Dozorem Technicznym z siedzibą ………………………, NIP ……………………., zwanym w dalszej
części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
- ……
a ……………, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
- ……
1. Protokół Odbioru/Protokół Odbioru Końcowego* służy do zgodnego potwierdzenia przez Strony
prawidłowo zrealizowanego etapu prac związanych z Przedmiotem Umowy lub odbioru Przedmiotu
Umowy - uruchomionej strony www.tdt.gov.pl.
2. Protokół może zawierać:
1) opis uwag i błędów zgłaszanych przez Zamawiającego;
2) sugerowane korekty lub poprawki do prawidłowej realizacji danego etapu prac;
3) wyszczególnienie nieprawidłowości funkcjonowania danego etapu prac;
4) opis niezgodności oddanego do akceptacji Zamawiającego materiału, projektu związanego z
danym etapem prac.
3. Treść protokołów opisanych w ust.1:
1) Potwierdzam odbiór ……………………, będących etapem pracy zrealizowanej zgodnie z Umową.*
2) W związku z faktem, iż rezultat ww. etapu prac nie spełnia oczekiwań i zapisów Umowy
Zamawiający wnosi następujące uwagi w celu poprawienia ich przez Wykonawcę:*
a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………
3) Strony zgodnie wyznaczają kolejny termin odbioru na dzień ………..., który odbędzie się po
naniesieniu stosownych poprawek przez Wykonawcę i zostanie potwierdzony Protokołem
Odbiorczym/ Protokołem Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń* zatwierdzającym korekty i
prawidłowe funkcjonowanie danego etapu/Przedmiotu Umowy*.
*niepotrzebne skreślić
_____________________
Zamawiający

____________________
Wykonawca
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Załącznik nr 4 do Umowy
Warszawa, …………………………….
ZOBOWIĄZANIE
DO ZACHOWANIA W POUFNOŚCI INFORMACJI STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
Zważywszy, że podmiot:
………………………………………………………………………….………..………………………………………………………………………,
zwana(y) dalej Wykonawcą w postępowaniu na Opracowanie i wykonanie strony internetowej
Transportowego Dozoru Technicznego oraz Biuletynu Informacji Publicznej TDT, w ramach którego
otrzyma od Zamawiającego informacje niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, działając w imieniu
i na rzecz Wykonawcy oświadczam(y) co następuje:
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż wszelkie informacje przekazane mu przez
Zamawiającego w celu wykonania Przedmiotu Umowy, są informacjami stanowiącymi tajemnicę
Zamawiającego (zwanymi dalej INFORMACJAMI). Pojęcie INFORMACJE obejmuje w szczególności:
szczegółowy opis rozwiązań funkcjonalnych, zasadę działania przedsiębiorstwa i wewnętrznych
procedur, a także jakiekolwiek inne przekazane przez Zamawiającego informacje o charakterze
technicznym, technologicznym, finansowym, ekonomicznym, marketingowym, środowiskowym,
organizacyjnym i jakimkolwiek innym – bez względu na ich formalną nazwę (projekty, raporty, analizy,
opracowania itp.).
2. Wykonawca zobowiązuje się, iż INFORMACJE będzie utrzymywał w ścisłej tajemnicy i nie ujawni ich
jakimkolwiek osobom trzecim poza swoimi pracownikami czy doradcami, którym ujawnienie
INFORMACJI w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy, jest konieczne. Wykonawca
zapewnia przy tym, że odbierze od osób, o których mowa wyżej, pisemne zobowiązanie do
zachowania w poufności INFORMACJI na warunkach przewidzianych niniejszym dokumentem.
Wykonawca, na podstawie art. 391 Kodeksu cywilnego, gwarantuje zachowanie w poufności
INFORMACJI przez swoich pracowników oraz doradców.
3. Wykonawca zapewnia, że INFORMACJE nie zostaną wykorzystane do jakiegokolwiek innego celu, niż
realizacji Przedmiotu Umowy.
4. Termin INFORMACJE nie obejmuje informacji, które są publicznie dostępne w momencie ich
przekazywania przez Zamawiającego, stają się ogólnodostępne, lecz nie w wyniku ujawnienia ich
bezpośrednio lub pośrednio przez Wykonawcę lub któregokolwiek z jego pracowników i/ lub
doradców, były dostępne Wykonawcy jako niepoufne przed ich udostępnieniem przez Zamawiającego
lub stały się dostępne Wykonawcy jako niepoufne ze źródeł innych niż Zamawiającego pod
warunkiem, że źródła te nie są związane zobowiązaniem do zachowania w poufności tych informacji.
5. Termin INFORMACJE nie obejmuje informacji, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 poz. 1429).
6. Zobowiązanie do zachowania poufności INFORMACJI nie dotyczy przypadków, gdy informacje 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 nastąpiło tylko i
wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi. Wykonawca
niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku udostępnienia
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7.

8.

9.
10.
11.

INFORMACJI, a także podejmie wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie
INFORMACJI dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, że INFORMACJE stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), której przekazanie, ujawnienie
lub wykorzystanie stanowi, w myśl tej ustawy, czyn nieuczciwej konkurencji.
Za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę i/lub jego pracowników, i/lub doradców niniejszego
zobowiązania do zachowania w poufności INFORMACJI, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić
Zamawiającemu, na pisemne żądanie, karę umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych). Jeśli szkoda poniesiona przez Zamawiającego w związku z naruszeniem niniejszego
zobowiązania przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający będzie dochodzić, na
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary
umownej.
Wszystkie spory dotyczące interpretacji lub realizacji niniejszego zobowiązania będą rozpatrywane
zgodnie z prawem polskim, przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Niniejsze zobowiązanie jest nieograniczone w czasie.
Niniejszy dokument sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Zamawiający, a drugi Wykonawca.

Miejscowość, data .....................................................

……………………………………………………………………………………
Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy
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