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Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA Nr ......../2020
(PROJEKT UMOWY)
zawarta w dniu __.__.2020 pomiędzy:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowym Instytutem Motoryzacji z siedzibą w Warszawie,
ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000851766, NIP: 525-00-08-821; REGON: 0000851766, reprezentowanym przez:
_________________________________ – _________________________________
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
a:
________________________ (Imię i nazwisko) z siedzibą w ______________________ (miejscowość
i kod pocztowy), ul. ____________, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej pod
nazwą

________________________

(pełna

nazwa

firmy),

NIP

_______________,

REGON

_______________
lub
„________________________” z siedzibą w ____________________ (miejscowość i kod pocztowy),
ul. ____________________, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _________________ Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem __________ NIP __________, REGON __________
reprezentowaną przez: __________________ (Imię i nazwisko)- _______________________ (stanowisko)
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami”
§ 1. TRYB POSTĘPOWANIA
Umowę zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego”
Nr 5/D/BLB/2020 na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp.
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa nieużywanego i nie regenerowanego uprzednio, fabrycznie nowego
(rok produkcji 2019 lub 2020) pełnego systemu (kompletu) rejestracji danych (rejestratora)
wyposażonego w minimum 72 kanały analogowe, wraz z niezbędnym oprogramowaniem
i oprzyrządowaniem do jego obsługi, instalacja oraz przeszkolenie z obsługi pracowników
Zamawiającego, których szczegółowy opis oraz wymagane parametry techniczne określa załącznik nr 1
do niniejszej Umowy (stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ) – zwany dalej „przedmiotem umowy”.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest tożsamy z wymaganiami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą, która stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej Umowy.
3. Dostarczony przez Wykonawcę, na własny koszt i ryzyko, przedmiot zamówienia spełnia wszelkie
obowiązujące w Polsce wymagania wprowadzenia do obrotu i do używania (w szczególności w zakresie
bezpieczeństwa), jest oznakowany symbolem CE, fabrycznie nowy (w tym nie powystawowy
i nieregenerowany), wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku, kompletny, sprawny i gotowy do
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używania, a używanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem nie
będzie stanowić naruszenia praw Wykonawcy, producenta lub innych osób, w szczególności patentów
ani innych praw z zakresu własności przemysłowej lub praw autorskich i nie będzie wymagać
uzyskania żadnych dodatkowych zgód lub licencji.
4. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy dostarczony do siedziby Zamawiającego stanowi jego
własność, wolny od jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych, nieobciążony prawami osób trzecich
oraz gotowy do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, bez dodatkowych nakładów
inwestycyjnych czy kosztów eksploatacyjnych, po uprzednim montażu przez Wykonawcę.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą Umowę z zachowaniem obowiązujących przepisów
prawa, zgodnie z treścią i jej celem, przy dochowaniu najwyższej staranności oraz zgodnie z najlepszą
praktyką i wiedzą zawodową.
6. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczany przedmiot umowy spełniać będzie wszelkie wymagania
według polskiego prawa, w tym w szczególności w zakresie jakości oraz dopuszczenia do obrotu.
7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, sprzętem, środkami i umiejętnościami potrzebnymi do
wykonania przedmiotu umowy oraz przyjmuje do wiadomości, że przedmiot umowy będzie
wykorzystywany przez Zamawiającego do realizacji jego działalności statutowej.
§ 3. WARTOŚĆ UMOWY
1. Strony uzgadniają, że wartość Umowy wynosi: _____________ zł brutto (słownie: ____________ zł),
w tym: ___ % podatku od towarów i usług (VAT), wartość netto: _________ zł (słownie ____________
zł).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całego przedmiotu umowy jest wartością ryczałtową
i nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.
3. Wartość przedmiotu umowy wynika z oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, iż kalkulacji ceny zaproponowanej w ofercie dokonał z zachowaniem należytej
staranności i z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
5. W kwocie, o której jest mowa w ust. 1 zawierają się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy, a w szczególności:
1) cena przedmiotu umowy,
2) koszty transportu zagranicznego i krajowego do Zamawiającego wraz z pakowaniem
i znakowaniem przedmiotu umowy niezbędnym do transportu,
3) koszty załadunku i rozładunku u Zamawiającego,
4) koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy za granicą i w kraju, do czasu przekazania go
Zamawiającemu,
5) koszty dostawy, demontażu, montażu, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy w miejscu
dostawy wraz z pełnym wymaganym wyposażeniem dodatkowym,
6) koszty niezbędnej integracji, jeżeli dotyczy przedmiotu umowy,
7) koszty wszelkich niezbędnych prac przystosowawczych do posadowienia i uruchomienia
zaoferowanego przedmiotu umowy, jeżeli dotyczy przedmiotu umowy,
8) koszty przeprowadzenia szkolenia i ewentualnych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do
przeprowadzenia szkolenia,
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9) koszty gwarancji i przeglądów technicznych przedmiotu umowy w okresie gwarancji,
10) koszty cła, odprawy celnej, podatku od towarów i usług,
11) inne opłaty, np.: opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej itp. oraz inne daniny
publicznoprawne obciążające przedmiot umowy,
12) ewentualne upusty i rabaty.
6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia na rzecz osoby
trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 4. TERMINY DOSTAWY I OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia przedmiotu umowy oraz do przeszkolenia
personelu Zamawiającego w zakresie jego użytkowania w terminie do 17 tygodni (ostateczny termin
zostanie podany w ofercie Wykonawcy) od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że pozostają w mocy
postanowienia dotyczące świadczeń przewidzianych do wykonania po tej dacie, w tym dotyczące
świadczeń w ramach udzielonej gwarancji, a także dotyczące kar umownych.
2. Za dzień wykonania umowy, tj. wszystkich czynności przewidzianych niniejszym postępowaniem
uznaje się datę wystawienia stosownego zaświadczenia, potwierdzającego przeprowadzenie szkolenia
dla personelu Zamawiającego, po wcześniejszym podpisaniu, przez obie Strony Umowy Protokołu
zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy,
z zastrzeżeniem, że pozostają w mocy zapisy § 6 Umowy dotyczące gwarancji oraz wsparcia
technicznego.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) dostarczenie na własny koszt i ryzyko przedmiotu umowy odpowiednio opakowanego
i oznaczonego, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami do Zamawiającego, zgodnie
z terminem dostawy określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu,
2) dostarczenie Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy dokumentów w języku polskim (do
odbioru poniższych dokumentów upoważniona jest komórka wskazana w ust. 10):
a) kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie przedmiotu umowy do obrotu na terytorium
RP, w tym deklaracji zgodności ze znakiem CE,
b) instrukcji obsługi poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji przedmiotu umowy,
c) szczegółowego zestawienia warunków gwarancyjnych zgodnych z parametrami określonymi
w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy,
d) uruchomienia z terminem następnego przeglądu, jeżeli dotyczy przedmiotu umowy,
e) karty gwarancyjnej/kart gwarancyjnych.
3) dostarczenie sprzętu, wykonanie niezbędnych prac przystosowawczych do uruchomienia
zaoferowanego przedmiotu umowy oraz uruchomienie wszystkich elementów oferowanej
konfiguracji przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie prób i testów wymaganych obowiązującymi przepisami, w tym testów
akceptacyjnych przedmiotu umowy, jeżeli dotyczy przedmiotu umowy,
5) przeprowadzenie szkolenia u Zamawiającego (w terminie uzgodnionym z bezpośrednim
Użytkownikiem) dla pracowników Zamawiającego po uruchomieniu przedmiotu umowy z obsługi
wszystkich elementów oferowanej konfiguracji przedmiotu umowy. Szkolenie powinno być
udokumentowane wystawieniem stosownego zaświadczenia i być przeprowadzone w języku
polskim lub z udziałem tłumacza.
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4. Osobą odpowiedzialną za właściwą realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: Pani/Pan
_________________ - _________________ – nr tel. (22) _____________. Przedstawiciel
Zamawiającego uprawnieni są do odbioru dostawy w imieniu Zamawiającego, składania reklamacji
związanych z jakością dostawy. Odpowiedzialni są ponadto za kontrolę terminu obowiązywania
niniejszej Umowy. Wyznaczeni są również do kontaktowania się w sprawach związanych z terminem
przeszkolenia personelu.
5. Osoby wskazane w ust. 4 uprawnione są do pisemnego upoważnienia innych osób do odbioru
przedmiotu umowy.
6. Osobą

odpowiedzialną

za

realizację

Umowy

ze

strony

Wykonawcy

jest

Pani/Pan

____________________ - nr. tel. ________________.
7. Miejscem dostawy i uruchomienia przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego tj.: Sieć Badawcza
Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa: Laboratorium
Bezpieczeństwa Pojazdów.
8. Przed podjęciem czynności określonych w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego
omówienia i ustalenia procedury realizacji przedmiotu umowy z osobami, o których jest mowa w ust. 4.
9. Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników Zamawiającego skierowanych przez niego do
obsługi przedmiotu umowy, zgodnie z ust. 3 pkt 5 w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia
instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy.
10. Wszelką dokumentację techniczną Wykonawca po dokonaniu czynności, o których jest mowa
w ust. 1, zobowiązany jest przekazać do _____________, nr tel. (22) _____________.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za braki i wady powstałe do chwili przyjęcia przedmiotu
umowy przez Zamawiającego.
12. Od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykazania się ubezpieczeniem w zakresie
prowadzonej działalności przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy w wysokości minimum
100.000 zł.
13. W przypadku wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, będzie on zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu nowej, aktualnej polisy OC
kontraktowej i deliktowej, w sposób który umożliwi ciągłość posiadania ubezpieczenia. W przypadku
nieprzedłożenia takiej polisy, Zamawiający będzie uprawniony do jej zawarcia, w imieniu, na rzecz
i na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania odrębnej zgody. Kwota przeznaczona na
ubezpieczenie będzie potrącona z wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy.
§ 5. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Płatność zostanie realizowana w terminie do 21 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze.
2. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego.
3. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi
powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
4. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił obustronnie podpisany Protokół zdawczo-odbiorczy,
o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy.
5. W

przypadku

nie

uregulowania

przez

Zamawiającego

płatności

w

terminie

określonym

w ust. 1, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
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w wysokości określonej na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118).
6. Wykonawca wystawi faktury VAT w wersji papierowej, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami
przedmiotowe

faktury będą

przesyłane

pocztą

elektroniczną

w

formacie

pdf

na adres:

instytut@pimot.lukasiewicz.gov.pl.
7. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności, tzw. split payment (o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług [t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.]). Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie
płatności w terminach wynikających z Umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na
dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności, tzw. split payment.
8. Zapłata należności z tytułu wystawionych faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem
na podany rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, który jest zgłoszony i umieszczony
na „białej liście” rachunków bankowych. W przypadku, gdy na dzień płatności rachunek nie będzie
znajdował się na tej liście, Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania płatności do czasu
ponownego zgłoszenia i uwidocznienia tego rachunku na tej liście, co nie wpływa na terminy realizacji
niniejszej umowy i nie stanowi podstawy do naliczania odsetek za nieterminową płatność.
9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, bez zaliczek
oraz bez stosowania jakichkolwiek przeliczników, w tym w stosunku do walut obcych.
§ 6. GWARANCJA I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA STRON
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu co najmniej __ miesięcznej pełnej gwarancji jakości na przedmiot
umowy (ostateczny termin zostanie podany w ofercie Wykonawcy). Okres gwarancji liczony jest od daty
pełnego uruchomienia przedmiotu umowy potwierdzonej stosownym protokołem, o którym mowa
w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym
po dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego „bez zastrzeżeń”.
2. Uszkodzenia mechaniczne przedmiotu umowy powstałe z winy Zamawiającego oraz użytkowanie
przedmiotu umowy niezgodne z instrukcją obsługi stanowią podstawy do utraty gwarancji.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie
wystąpią w działaniu przedmiotu umowy, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym
przedmiocie umowy.
4. Uszkodzenia przedmiotu umowy spowodowane użytkowaniem przez Zamawiającego niezgodnym
z instrukcją obsługi, jeśli wystąpią, zostaną potwierdzone protokołem sporządzonym w obecności
przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których
mowa w zdaniu pierwszym koszty części zamiennych, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu
obciążają Zamawiającego.
5. Okres rękojmi jest równy okresowi 24 miesięcy. Zamawiający może realizować uprawnienia
z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
6. O każdym wypadku wadliwej pracy przedmiotu umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę
niezwłocznie za pośrednictwem faksu na nr __________ lub bezpośrednio inżyniera serwisu na
nr ________________.
7. Warunki gwarancji:
1) w okresie gwarancji Zamawiający wszelkie usterki będzie zgłaszał na piśmie lub pocztą
elektroniczną lub faksem, a Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej diagnostyki i usunięcia
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usterek i wad w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych, nie włączając w to sobót oraz dni
ustawowo wolnych od pracy;
2) okres gwarancji ulega przedłużeniu o udokumentowany czas nie działania lub wadliwego działania
przedmiotu umowy;
3) wszelkie naprawy gwarancyjne będą dokonywane przez serwis gwarancyjny autoryzowany przez
Producenta;
4) jeżeli w okresie gwarancji wystąpi awaria przedmiotu umowy niemożliwa do usunięcia lub
przedmiot umowy będzie niesprawny pomimo wykonania uprzednio trzech napraw, Wykonawca
w terminie do 20 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii wymieni przedmiot umowy na
fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy;
5) koszty transportu przedmiotu umowy do serwisu w okresie gwarancji oraz jego zwrot
i ponowny montaż, uruchomienie wraz z demontażem ponosi Wykonawca;
6) Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych i akcesoriów, a także wsparcie techniczne
przez okres co najmniej 5-letni licząc od daty instalacji przedmiotu umowy.
8. Zamawiający zobowiązuje się używać przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem i zlecać naprawy
gwarancyjne tylko i wyłącznie Wykonawcy.
9. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy, uzyska niczym nieograniczony dostęp do
dostarczonego przedmiotu umowy u Zamawiającego.
10. W przypadku odmowy uznania reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek
o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego Rzeczoznawcę. Jeżeli reklamacja Zamawiającego
będzie uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. W takim
przypadku Zamawiający może zlecić naprawę innemu podmiotowi.
11. Szczegółowe warunki gwarancji, serwisu oraz przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy zostaną
określone w karcie gwarancyjnej, dostarczonej przez Wykonawcę wraz z przedmiotem umowy.
§ 7. KARY UMOWNE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy obowiązywać będzie odszkodowanie
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) 3000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku
do terminu wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy (za wyjątkiem sytuacji wynikających
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego),
2) 2000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przeprowadzeniu szkolenia personelu
Zamawiającego w zakresie jego użytkowania, liczony od następnego dnia po upływie terminu,
o którym jest mowa w § 4 ust. 9 niniejszej Umowy,
3) 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu przez serwis gwarancyjny
zgłoszonych przez Zamawiającego usterek i wad w okresie gwarancyjnym i przy odbiorze,
w terminie o którym jest mowa w § 6 ust. 7 pkt 1 niniejszej Umowy,
4) 1000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy na
fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej
Umowy, licząc od terminu, o którym mowa w § 6 ust. 7 pkt 4 niniejszej Umowy,
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5) 10 % łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,
w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej Umowy z winy
Wykonawcy, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do wysokości 20 % całkowitej wartości brutto
przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego
ustępu. W przypadku, gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższa wysokość
zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość
kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy.
5. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kar umownych z płatności wynikającej z faktury
wystawianej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego
powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez niego było następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperatorów
lub podwykonawców.
7. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody wyrażonej przez Zamawiającego.
8. Zamawiający może, oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, odstąpić od niniejszej
Umowy, jeżeli:
1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostawy/uruchomienia lub nie kontynuuje
jej, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
2) Wykonawca wykonuje dostawę niezgodnie z Umową,
3) gdy w realizacji jakiegokolwiek obowiązku Wykonawcy określonego w umowie, powstały
opóźnienia przekraczające 21 dni,
4) gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych osiągnie 20 % łącznej wartości umowy brutto,
o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
9. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym:
1) jeżeli Wykonawca w inny, niż w ust. 8, sposób rażąco naruszy postanowienia niniejszej Umowy,
niezależnie od zaistniałych przesłanek,
2) przy braku możliwości realizacji niniejszej Umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawcy,
3) w przypadku odmowy przez Wykonawcę realizacji niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami
umowy i złożoną ofertą przetargową.
10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
11. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, z podaniem merytorycznego
uzasadnienia, pod rygorem jego nieważności.
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12. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia
okoliczności uzasadniających jego złożenie.
§ 8. SIŁA WYŻSZA
1. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowe wykonanie jakichkolwiek
zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron Umowy, określony termin wykonania zobowiązań
umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz jej skutków,
z uwzględnieniem postanowień ust. 3. Przez „siłę wyższą” Strony rozumieją zdarzenie nagłe,
nieprzewidziane i niemożliwe do zapobieżenia.
2. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań
umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga Strona musi być poinformowana
w formie pisemnej w terminie do 14 dni od momentu ustania ww. okoliczności pod rygorem
rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
3. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się ze swych
zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, Strony umowy mogą rozwiązać umowę
w całości lub w części bez odszkodowania. W przypadku rozwiązania umowy w taki sposób, jej
końcowe rozliczenie musi być uzgodnione przez obie Strony umowy.
§ 9. KLAUZULA POUFNOŚCI
1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności
wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób
(zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę
ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.
2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
a) dostępnych publicznie;
b) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od
osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
c) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez
obowiązku zachowania poufności;
d) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie
przepisów

prawa

powszechnie

obowiązującego,

Wykonawca

poinformuje

Zamawiającego

o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić
w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego,
chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą,
zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
b) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje
umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach
w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób
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obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez
osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.
6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby
trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania
ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub
w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać
okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz
podjęte działania ochronne.
7. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca
bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne.
8. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane
w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych,
obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu.
9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek naruszenia zasad zachowania
poufności, w wysokości 500 zł.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z usunięciem szkody.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty naliczonych kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca
wyraża zgodę.
§ 10. ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umownych w następujących przypadkach:
1) zmiany dotyczącej dostarczanego przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego
produktu z produkcji przez producenta, a dostępny będzie produkt o parametrach nie gorszych niż
wynikające z umowy, pod warunkiem, że cena ww. produktu nie będzie wyższa niż przyjęta
w niniejszej umowie; wycofanie produktu z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie
udokumentować; zmiana może skutkować przedłużeniem terminu realizacji zamówienia.
2) zmiany terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub
Zamawiającego, których nie można było wcześniej przewidzieć. Zmiana terminu może nastąpić
tylko o okres wynikający z przedłożonych wyjaśnień i dowodów, w którym Wykonawca nie mógł
lub był istotnie ograniczony w możliwości wykonywania zobowiązań umownych.
3) zmiany w wymaganych parametrach urządzeń specyfikacji OPZ w związku z pojawiającymi się
rozwojowymi zmianami techniczno–technologicznymi, wynikami prowadzonych badań i analiz lub
zmiany wynikające z doświadczeń eksploatacyjnych Zamawiającego;
4) zmiany warunków dofinansowania zmieniającego terminy i zasady realizacji umowy (projektu)
w zakresie wynikającym z tych zmian;
5) W przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałów ze względu na zmianę przepisów prawa - możliwa jest w szczególności
zmiana: sposobu wykonania, terminu realizacji Umowy;
6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ przez
którą, na potrzeby niniejszej Umowy, rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym
od Stron, którego lub których skutków Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej
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umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki,
ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
7) wystąpienia okoliczności wskazanych w § 11 Umowy skutkujących zmianami tam wymienionymi;
8) zmiany zakresu podwykonawstwa – tylko informacja o zmianie.
2. Strony dopuszczają łączenie przesłanek zmian umowy o których mowa w ust. 1 także z przesłankami
ust. 3.
3. Zmiany umowy mogą być dokonywane w przypadku ziszczenia się okoliczności wymienionych
w art. 144 ust 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.
4. Wskazane w ustępach 1 i 3 okoliczności nie stanowią bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do
dokonania powyższych zmian w przypadku ich zaistnienia. Zamawiający dokonując oceny
konieczności wprowadzenia zmian będzie miał na uwadze obiektywnie zaistniałe w toku realizacji
przedmiotowego zamówienia okoliczności, w szczególności wspólne wszystkim potencjalnym
wykonawcom zamówienia, efektywność i terminowość wykonania zamówienia oraz zasady uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców, w szczególności biorących udział w postępowaniu
o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
5. Strona występująca o zmiany postanowień niniejszej Umowy, zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności stanowiących przesłankę do zmiany oraz skutków tej zmiany w szczególności
zmiany terminu realizacji i/lub należnego wynagrodzenia. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej
Umowy musi być złożony na piśmie.
6. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu
do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się Strony.
7. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w umowie nie może nastąpić później niż
w ciągu 21 dni roboczych od zaistnienia okoliczności uzasadniającej zmianę zawartej umowy.
8. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku
z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie
może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić
zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym
zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii.
9. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku
z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, bieg terminu
przedawnienia roszczenia zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty
ulega zawieszeniu. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić nie wcześniej
niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
§ 11. ZMIANY UMOWY ZWIĄZANE Z COVID
1. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może
wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu
pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
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1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż
stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub
kontrolnych;
3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do
sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.
2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na
należyte wykonanie tej umowy.
3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na
należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa
w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu
z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy –
o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości
pierwotnej umowy.
5. W stanowisku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca przedstawia wpływ okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ zmiany umowy zgodnie z ust. 4, na
zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.
6. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,
mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana
z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy,
w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić
wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres
wzajemnych świadczeń.
7. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta obejmuje część
zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają
odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy
str. 11

Numer sprawy: 5/D/BLB/2020

przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w ust. 1,
zmienionej zgodnie z ust. 4, przez wykonawcę.
8. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.
§ 12. DORĘCZENIA
1. Wszelkie oświadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej
i muszą być doręczone albo wysłane na adres Strony określony w Umowie.
2. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianie adresów do korespondencji.
3. W razie zaniedbania tego obowiązku powodującego zwrot korespondencji wysyłanej na podany adres
bez doręczenia, uważa się korespondencję za doręczoną w dacie jej zwrotu.
4. To samo odnosi się do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjęcia pod podanym adresem.
§ 13. PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca udzieli bezterminowej licencji, nieograniczonej terytorialnie dotyczącej oprogramowania
przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym do wykonywania testów/badań zgodnie z wymaganiami
OPZ i niniejszej umowy.
2. Strony zgodnie postanawiają, że licencja zostanie udzielona, a ewentualny dokument licencyjny
zostanie przekazany, w zakresie odnoszącym się do przedmiotu umowy, z dniem dokonania przez
Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia, bez konieczności składania w tej sprawie jakichkolwiek
dodatkowych oświadczeń woli przez Strony umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dokonywania uaktualnień, poprawek oprogramowania
przez okres 3 lat od daty przekazania przedmiotu umowy, zgodnie z poprawkami i uaktualnieniami
dokonywanymi przez producenta.
§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw
patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
2. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów
powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź
bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji.
3. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie
da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją
ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm), ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. z 2019 r. poz. 1843) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 15. KLAUZULE RODO
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę jest Dyrektor Sieci
Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowy Instytutu Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa,
tel. 22 7777 015, instytut@pimot.lukasiewicz.gov.pl.
2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych to:
a) art. 6 ust 1 lit. b i c RODO w cel zawarcia i wykonywania umowy cywilnoprawnej,
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b) art. 6 ust 1 lit. c RODO wykonania obowiązków wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej
przez co rozumiemy rozliczanie wszelkich należności, zgłaszanie zleceniobiorców do odpowiednich
urzędów czy archiwizowania akt osobowych,
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj.
dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową, stosowanym monitoringiem
wizyjnym/monitoringiem poczty e-mail/monitoringiem Internetu,
d) art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania
obowiązków przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy,
zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem
państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego
przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane
dotyczą.
3. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursie w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – bez podania danych
osobowych osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy nie jest możliwe zawarcie umowy
cywilnoprawnej.
4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można się kontaktować telefoniczne pod nr

tel. 22 7777-017 lub

wysyłając informację na adres e-mail: iodo@pimot.eu.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:
a) bankom – celem wypłaty wynagrodzeń,
b) organom państwowym (np. ZUS, US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) – celem
wykonania ciążących na Administratorze obowiązków,
c) podmiotom świadczącym usługi pocztowe, tj. Poczta Polska i firmy kurierskie,
d) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom
usług IT),
e) podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, audytu
wewnętrznego, księgowości, podatków lub usługi doradcze.
6. Czas przetwarzania danych to okres realizacji umowy oraz czas po jej ustaniu:
a) do momentu przedawnienia roszczeń w zakresie umów cywilnoprawnych zgodnie z art. 118
Kodeksu cywilnego tj. co do zasady przez okres 3 lat;
b) do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji tj. akta kadrowe archiwizowane są przez okres
do 10 lat m.in. dla umów zawieranych po 1 stycznia 2019 r.;
c) dane osobowe zawarte w dokumentacji tj. dokumenty płatnicze, które są dowodem opłacenia
składek oraz terminu ich opłacenia będą przechowywane do czasu przedawnienia zobowiązań
podatkowych;
d) dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu
wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą jednak nie dłużej niż 10 lat. Przysługuje
Państwu:
a) prawo dostępu do danych,
b) prawo żądania ich sprostowania,
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c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych
z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, a więc poza teren Unii
Europejskiej.
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie
wpływać na Państwa sytuację.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2,
00-193

Warszawa,

Infolinia:

606

950

000

(w

godzinach

10.00

–

13.00),

e-mail:

kancelaria@giodo.gov.pl.
Załączniki do Umowy:
Załącznik nr 1 – Parametry techniczne
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 3 - Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego
Załącznik nr 4 - Wykaz przeszkolonych pracowników Zamawiającego

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 3 do Umowy
Protokół zdawczo – odbiorczy
Zamawiający:

Adres dostawy i instalacji:

Wykonawca:

Adres Wykonawcy:

Wykaz dostarczonego asortymentu:
Lp.

Nazwa

Nr seryjny

1.
2.
3.
4.
Wykaz wykonanych czynności:
Pozycja

Nazwa

Wykonanie

1.

Dostawa przedmiotu umowy

2.

Instalacja przedmiotu umowy

3.

Uruchomienie przedmiotu umowy

4.

Dostarczenie instrukcji obsługi przedmiotu umowy
w języku polskim

5.

Dostarczenie karty gwarancyjnej przedmiotu umowy

UWAGI:
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………………
(data, pieczęć i podpis Wykonawcy)

………………………………………..
(data, pieczęć i podpis Zamawiającego)
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Załącznik nr 4 do Umowy
LISTA PRZESZKOLONYCH PRACOWNIKÓW
Stosownie do zapisów § 4 ust. 3 pkt 5 Umowy nr ..../2020 w dniu .............. 2020 r., po uruchomieniu
przedmiotu umowy przeprowadzone zostało szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla pracowników
Zamawiającego z obsługi wszystkich elementów oferowanej konfiguracji przedmiotu umowy.
W szkoleniu udział wzięli:
1. ................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................
4. ................................................................................................................................
5. ................................................................................................................................
6. ................................................................................................................................
7. ................................................................................................................................
8. ................................................................................................................................
9. ................................................................................................................................
(…) ..............................................................................................................................

……………………………………
data, podpis, pieczęć Szkolącego
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