Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 2/2020
UMOWA nr 2/2020

część ……………….

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, poz. 667 ze zm.), z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Puławskiej 125, 02-707 Warszawa,
NIP 526-25-19-220, REGON 017231686
reprezentowanym przez:
…………………………………………….,
…………………………………………….,
zwanym dalej Zamawiającym lub TDT
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez
……………………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą
łącznie zwanymi „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”
w wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego poniżej wartości o której mowa art. 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)na
…………………………………………………………………….., przeprowadzonego na podstawie Regulaminu
udzielania zamówień publicznych w Transportowym dozorze Technicznym, została zawarta umowa
(dalej „Umowa”) następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu AGD i RTV na potrzeby Transportowego Dozoru
Technicznego cześć…………………………………… zwanego dalej w Umowie również „Sprzęt”.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa:
a) Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej „OPZ”)który stanowi załącznik nr…….do Umowy.
b) Oferta Wykonawcy (zwana dalej „Oferta”) która stanowi załącznik nr…….do Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym,
osobowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte
zrealizowanie przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem terminów oraz z
najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.

5. Sprzęt dostarczony do Zamawiającego jest fabrycznie nowy, w pełni sprawny, odpowiadający
standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia sprzętu także
wolny od wad prawnych i fizycznych.
§2
Termin wykonania umowy
1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony, i uruchomiony w terminie ….. dni od daty zawarcia
Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w formie pisemnej Zamawiającego niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zaistnienia, o wszelkich istotnych
okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
§3
Zasady odbioru/dostawy
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Sprzęt zgodnie ze złożoną Ofertą oraz spełniający wymogi
zawarte w OPZ.
2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie
dostawy z co najmniej 2 dniowym (dwa dni robocze) wyprzedzeniem.
3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska przy
realizacji niniejszej umowy na terenie budynku, do którego dostarczany jest Sprzęt oraz w
bezpośrednim jego otoczeniu.
4. Transport, rozładunek, wniesienie, montaż, instalacja oraz uruchomienie Sprzętu odbywać się
będzie na koszt Wykonawcy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
5. Dostarczony Sprzęt zostanie zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w czasie
transportu do ostatecznego miejsca dostawy. Odpowiedzialność za uszkodzenia Sprzętu do
momentu jego wydania Zamawiającemu ponosi Wykonawca.
6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu:
a) instrukcje obsługi w języku polskim
b) karty gwarancyjne
dla każdego egzemplarza dostarczonego Sprzętu.
7. Odbioru Sprzętu dokonują osoby wskazane w § 3 ust 13 Umowy poprzez weryfikację ilościową oraz
weryfikację zgodności parametrów technicznych. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia
zgodności parametrów technicznych dostarczonego Sprzętu z ofertą.
8. Z czynności odbioru osoby uprawnione do reprezentacji Stron sporządzą protokół zdawczoodbiorczy. Odbiór uważa się za dokonany, jeżeli protokół zdawczo-odbiorczy będzie podpisany
przez obie Strony bez zastrzeżeń. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 3 do
niniejszej Umowy.
9. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i/lub usterki Sprzętu, Sprzęt nie spełnia
wymagań Zamawiającego określonych w OPZ - Zamawiający może odmówić odbioru Sprzętu w
całości lub w części dotkniętej tymi wadami i/lub usterkami, wyznaczając termin do ich usunięcia.
W tym przypadku w protokole zdawczo-odbiorczym zostaną wskazane nieodebrane elementy
przedmiotu Umowy. W protokole Zamawiający ustala termin usunięcia wad i/lub usterek
ewentualnie wymiany Sprzętu na nowy wolny od wad i/lub usterek przy czym termin ten nie może

być dłuższy niż 2 dni robocze.
10.Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną braki ilościowe, Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia brakującego Sprzętu w terminie uzgodnionym protokolarnie przez obie Strony, przy
czym termin ten nie może być dłuższy, niż 2 dni robocze.
11.Koszty transportu, opakowania, rozładunku, spedycji i wniesienia ponosi Wykonawca i uwzględnia
je w cenie Sprzętu będącego przedmiotem umowy.
12.Osobami uprawnionymi do reprezentacji Stron w ramach realizacji umowy są:
a) po stronie Wykonawcy: …………………….. tel. ………………………………….
e-mail: ………………………………………………..;
b) po stronie Zamawiającego: …………………………… tel. …………………………………,
e-mail: ………………………………………..;
13. Zmiana osób wymienionych w ust. 12 nie powoduje konieczności zmiany umowy. W przypadku
takiej zmiany każda ze stron informuje drugą stronę, na piśmie o nowej osobie upoważnionej do
reprezentacji.
§4
Gwarancja
1. Wykonawca udziela ……. miesięcznego okresu gwarancji na Sprzęt liczony od dnia podpisania
protokołu zdawczo – odbiorczego Sprzętu przez obie Strony bez uwag.
2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne (wyłączając uszkodzenia będące
wynikiem niewłaściwej obsługi przez użytkownika) naprawy gwarancyjne oraz bezpłatne
udzielanie konsultacji i pomocy technicznej w zakresie funkcjonowania Sprzętu.
3. Zakres gwarancji obejmuje następujące czynności:
a. diagnozę uszkodzeń,
b. wymianę uszkodzonych części lub urządzenia,
c. naprawę i transport części z serwisu do miejsca instalacji.
4. Gwarancji podlegają wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnianie deklarowanych
przez producenta funkcji użytkowych stwierdzone w dostarczonym Sprzęcie.
5. Do dostarczonego Sprzętu będzie dołączona karta gwarancyjna (oddzielnie dla każdego
egzemplarza Sprzętu) zawierająca: typ i numer seryjny Sprzętu, termin gwarancji. Fakt awarii,
naprawy i ewentualnej wymiany Sprzętu na nowy będzie odnotowywany każdorazowo w danej
karcie gwarancyjnej.
6. W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z dojazdem oraz przewozem Sprzętu do serwisu
pokrywa Wykonawca.
7. Rękojmia licząc od dnia odbioru końcowego dotyczy całego przedmiotu umowy istniejącego w
czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze. Okres rękojmi jest
równy okresowi gwarancji.
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi po terminach określonych w
ust. 1, jeżeli Zamawiający zgłaszał reklamację przed upływem tego terminu.
9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Sprzętu niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji.

10. Po wykonaniu naprawy, Wykonawca musi przywrócić Sprzęt do stanu pełnej gotowości do pracy,
tj. zgodnie ze stanem jak przed wystąpieniem awarii.
11. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta, autoryzowanego partnera serwisowego
producenta lub Wykonawcę
12. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania
stwierdzonych wad i/lub usterek Sprzętu, ewentualnie wymiany Sprzętu w terminie do 14 dni
roboczych od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego przy czym przystąpienie do naprawy musi
nastąpić w ciągu 48 godzin od powiadomienia o zaistnieniu wady lub usterki.
13. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad i/lub usterek w okresie
gwarancji i rękojmi w wyznaczonych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, który zobowiązuje się do uregulowania
należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
14. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenia gwarancyjne w rozumieniu art. 577 i
art. 5771 Kodeksu Cywilnego. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji przez
Wykonawcę, w rozumieniu art. 5772 Kodeksu Cywilnego jest Umowa.
§5
Wynagrodzenie
1. Całkowita wartość przedmiotu umowy , zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi:
Kwota netto:

................................................................... PLN

Kwota VAT (23%):

................................................................... PLN

Kwota brutto:

..................................................................... PLN

PLN(słownie): ……………………………………………………………………………………………………………….
2. W kwocie określonej w ust. 1 mieszczą się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy, w tym koszty związane z cłem, opłatami i podatkami oraz dostawą wraz transportem,
rozładunkiem, wniesieniem, montażem, instalacją oraz uruchomieniem Sprzętu.
3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będą podpisane „bez zastrzeżeń” przez Strony
protokoły odbioru przedmiotu dostawy (wzór - zał. nr 3 do umowy) określony w § 3 ust. 8.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
nr …………………………………………………………. który znajduje się w rejestrze firm KAS w terminie 14 dni
od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5. Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. Dane do faktury: …………………………….
7. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu na postawie
niniejszej Umowy od Zamawiającego.
8. Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę za dostawę, jeżeli sprzęt zostanie dostarczony
niezgodnie z umową, w stanie uszkodzonym lub z wadami – do czasu wymiany na sprzęt
pozbawiony uszkodzeń lub innych wad.
§6
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto określonego § 5 ust.1, licząc od umownego terminu
dostawy określonego zgodnie z § 2 ust. 1, niezależnie od przyczyny opóźnienia
2) za każdy dzień opóźnienia, niezależnie od przyczyny opóźnienia, liczony od dnia
wyznaczonego na dokonanie wymiany zakwestionowanej partii dostawy lub uzupełnienia
braku ilościowego (§ 3 ust. 10), w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
określonego § 5 ust.1.
3) za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wady Sprzętu w stosunku do terminu, o którym
mowa w § 3 ust. 9 umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
określonego § 5 ust.1.
4) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 30 % wartości Umowy określonej w § 5 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrąceń z należności Wykonawcy zobowiązań finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym kar umownych, wynikających z niniejszej umowy.
3. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strona po której leżą przyczyny
odstąpienia, zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego
brutto określonego § 5 ust.1.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
§7
Odstąpienie od umowy
1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od Umowy
w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się z zobowiązań
wynikających z Umowy poprzez:
a) niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2,
b) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni odpowiedniej jakości przedmiotu Umowy lub nie
będzie się wywiązywał się z postanowień Umowy.
2.

Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej i może być zrealizowane przez
Zamawiającego w ciągu 21 dni kalendarzowych od wystąpienia którejkolwiek z przyczyn
określonych w ust. 1.

3.

W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego
wyłącznie z tytułu wykonanej części Umowy.
§8
Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian

1. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy możliwe są pod warunkiem wystąpienia następujących okoliczności i w niżej
wskazanym zakresie:
1) zmiana danych kontaktowych, adresów lub nazwy Stron wskazanych w niniejszej umowie,

2) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie,
3) model Sprzętu określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest
niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem. W takiej sytuacji Wykonawca
może zaproponować inny model Sprzętu , który musi spełniać warunki określone w OPZ, za
cenę określoną w ofercie i Umowie,
4) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą tj. zdarzeniem zewnętrznym,
niemożliwym do przewidzenia, (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego
zajścia w danej sytuacji) i niemożliwym do zapobieżenia. Strony za okoliczności siły wyższej
uznają: powódź, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, działania wojenne lub
ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej.
b) wystąpienia czynników zewnętrznych, nieleżących po stronie Wykonawcy, mających wpływ
na termin realizacji umowy określony w § 2, dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji
umowy o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, przy czym wynagrodzenie
całkowite brutto Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy określone w § 4 ust. 1, nie
ulegnie zmianie.
§9
Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego;
dane kontaktowe: ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa tel. 22 4902902 info@tdt.gov.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Transportowym Dozorze Technicznym możliwy jest
pod adresem e-mail: dane.osobowe@tdt.gov.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym
z niniejszą Umową;
4) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom/ osobom trzecim;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) jest zapewnione:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

8) w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje prawo
do usunięcia danych osobowych;
9) w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia
danych osobowych;
10) w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
3. Strony ustalają adresy korespondencyjne:
dla Zamawiającego: ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa
dla Wykonawcy: ……………………………………………….
4. Zmiana danych adresowych wskazanych w § 10 ust. 3 nie powoduje konieczności zmiany umowy.

W przypadku wystąpienia takiej zmiany, Strony wzajemnie informują się o takiej zmianie w formie
pisemnej co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

5. Zmiany umowy, oświadczenia, odstąpienie od umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem § 10 ust. 4 i § 3 ust. 13.
6. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy
na inny podmiot, bez zgody Zamawiającego.
7. Korespondencję wysłaną na adresy wskazane w § 10 ust. 3 uznaje się za skutecznie doręczoną.
8. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, 1 egz. dla
Wykonawcy, 1 egz. dla Zamawiającego.
10. Integralną częścią umowy jest:
a) Opis przedmiotu Zamówienia
b) Oferta Wykonawcy
c) Protokół zdawczo-odbiorczy – wzór
d) Aktualny wydruk z CEIDG/odpis z KRS
e) Pełnomocnictwo do zawarcia umowy1
f)

Zgoda właściwych organów2

WYKONAWCA:

1
2

Jeżeli zostało udzielone
Jeżeli do zawarcia niniejszej umowy jest niezbędna

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 3- protokół zdawczo-odbiorczy do umowy

…………………….., dnia…………………..2019 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU
(Nazwa i adres miejsca dostawy)

Zgodnie z Umową nr …………………………………………. zawartą w dniu………………………………… pomiędzy
……w…………………………………,
a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
odbył się odbiór ………………………………..
Lp.

Nazwa (asortyment)

Ilość

Uwagi

Upoważnieni przedstawiciele Stron złożonymi pod niniejszym protokołem podpisami zgodnie
oświadczają, że:
1. Dostarczony sprzęt jest nowy i nie nosi śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego
używania.
2. Ilość dostarczonego sprzętu jest/nie jest* zgodna z umową
3. Dokonano uruchomienia ……………………………………………………………
4. Dostarczono następujące dokumenty:
-

instrukcje obsługi w języku polskim

-

karty gwarancyjne

-

inne dokumenty………………………………………………

UWAGI:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

