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 Umowa nr __________ 

zawarta w Warszawie w dniu _____________ 2019 roku w rezultacie udzielenia zamówienia 

sektorowego o wartości poniżej 443 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego nr __/2019 – 

podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), pomiędzy: 

 

Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w 

imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, 

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „ZTM” reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa nr 

GP-OR.0052.5237.2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, 

przez: 

Pana Wiesława Witka - Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego,  

zwany dalej „Zamawiającym” 

a  

…………………………………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez …………………………………………………………………… pod nr KRS: 

……………………, NIP: ………………………, REGON …………………………, w imieniu i na 

rzecz której działa upoważniony na podstawie pełnomocnictwa z dnia ……………….. r. 

udzielonego przez ……………………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy („Umowa”) jest określenie warunków na jakich Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać zadanie pod nazwą: „Zakup 2 depozytorów kluczy w systemie 

brelokowym” („Przedmiot Umowy”), które obejmuje: : 

1) dostawę oraz montaż dwóch depozytorów kluczy w systemie brelokowym, w 

konfiguracji:  

a) depozytor pierwszy – 150 kluczy, z możliwością rozbudowy o kolejne 50 kluczy 

w ramach jednej dostarczonej obudowy,  

b) depozytor drugi - 55 kluczy oraz dodatkowo 15 skrytek na klucze do samochodów, 

z możliwością rozbudowy o kolejne 30 kluczy w ramach jednej dostarczonej 

obudowy. 

2) instalację oraz konfigurację depozytorów, w siedzibie Zamawiającego, w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego; 



ZTM-przetarg nieograniczony nr 78/2019   Załącznik nr 6 do SIWZ   

str. 2 

 

3) udzielenie gwarancji obejmującej serwis i konserwację depozytorów w okresie 

wskazanym w § 2 ust. 3 Umowy;  

4) szkolenie dla 5 pracowników Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, 

Opisem Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „OPZ” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

§ 2 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać elementy Przedmiotu Umowy określone w § 1 ust. 1 pkt 

1 i 2 w terminie do dnia 13 XII 2019 r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 1 pkt 4 w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później niż do dnia 20 XII 2019 r.  

3. Wykonawca zobowiązuje się realizować element Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 

ust. 1 pkt 3 w okresie 2 lat od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 4. 

4. Potwierdzeniem wykonania elementów Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 

1,2 i 4) jest protokół odbioru, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

5. Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru w szczególności w przypadku 

stwierdzenia, iż dostarczone depozytory będą niezgodne ze specyfikacją opisaną w OPZ.  

 

 § 3 

Prawa i Obowiązki Stron 

1. Do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest przydzielić odpowiednio 

przeszkolonych i wyposażonych pracowników. 

2. Wykonawca, po zapoznaniu się z zakresem Przedmiotu Umowy, oświadcza, iż jest 

przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym oraz posiada niezbędną wiedzę, 

uprawnienia i potencjał do wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz 

działania i zaniechania swoich pracowników oraz osób trzecich, z których pomocą będzie 

posługiwał się przy realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca. W 

szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich usług, 

materiałów i urządzeń, wyposażenia, opłat administracyjnych, ponosi koszty transportu jak 

również opłaca pracowników zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu Umowy. 

5. Jeżeli w związku z realizacją prac stanowiących Przedmiotu Umowy powstanie obowiązek 

uiszczenia jakiejkolwiek opłaty administracyjnej lub skarbowej, Wykonawca zobowiązuje się 
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uiścić ją we właściwym urzędzie w terminie określonym w obowiązujących przepisach 

prawa. 

6. Użyte przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy urządzenia i narzędzia muszą posiadać 

wszystkie wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do ich stosowania na terenie 

Polski. 

7. Strony oświadczają, że znane jest im i stosują w swojej działalności rozporządzenie 

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). 

8. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów 

Stron udostępniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w 

jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania niniejszej Umowy przekazywane są w związku 

z wykonywaniem zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez 

Zamawiającego lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostępniane dane 

kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko służbowe i numer 

telefonu służbowego. Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które 

zostały jej udostępnione w ramach Umowy. Strony zobowiązują się w związku z tym do 

przekazania wszystkim osobom, których dane udostępnił, informacji, o których mowa w art. 

14 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 (RODO). 

 

§ 4  

Płatność 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają 

na kwotę…………… zł brutto (słownie: …………………………. i 00/100), na którą składa 

się wynagrodzenie netto w kwocie …………….. zł (słownie: ………………………. i 

00/100), powiększone o podatek VAT, który na dzień zawarcia Umowy wynosi 23%,  tj. 

…………….. zł (słownie ……………………. złote i 00/100 (wartość umowy). 

2. Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie przez Zamawiającego w 

terminie do 21 dni od daty wpływu lub złożenia w kancelarii Zamawiającego (ul. Żelazna 61, 

00-848 Warszawa) prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru Przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 4.  Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 4 ust. 3 
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ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) wyłącza stosowanie do niniejszej umowy 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

3.  Fakturę należy wystawiać uwzględniając poniższe dane 

Nabywca: 

Miasto st. Warszawa 

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 

NIP: 525-22-48-481 

Odbiorca i płatnik: 

Zarząd Transportu Miejskiego 

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa. 

4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 

6. Zamawiający oświadcza, że dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności. 

7. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej (*dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). 

8. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia    

obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 5 

Uszkodzenie mienia  

W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego przez pracownika / ów Wykonawcy, lub inne 

osoby, z pomocą których Wykonawca realizować będzie Przedmiot Umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany pokryć koszty naprawy lub zakupu nowej rzeczy wolnej od wad, a także pokryć 

ewentualne koszty wypożyczenia zamiennika. 
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§ 6 

Kary Umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000 zł w przypadku 

odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, w szczególności na podstawie § 9 Umowy. 

2. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w dostawie, montażu, instalacji i konfiguracji depozytorów czy też 

przeprowadzenia szkoleń tj. w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 1  lub 2 Umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków w zakresie serwisu i konserwacji depozytorów,  

w stosunku do terminu maksymalnego określonego w § 11 ust. 5 Umowy. Kara umowna nie 

będzie należna, za okres po dostarczeniu urządzenia zastępczego zgodnie z postanowieniem  

§ 11 ust. 5 Umowy.  

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą 

godzinę opóźnienia w wykonaniu obowiązków w zakresie serwisu i konserwacji depozytorów, 

w stosunku do terminu maksymalnego określonego w § 11 ust. 4 Umowy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez 

Zamawiającego kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby 

wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie 

umowne). Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę. 

6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych 

oraz prześle notę księgową.  

7. Zapłata kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie nie wyłącza prawa 

Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę. 

§ 7 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Podpisując niniejszą Umowę Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu 

odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy 

złotych 00/100), w zakresie prowadzonej działalności związanej z realizacją Przedmiotu 

Umowy i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia przez cały okres trwania 

Umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe przy wykonywaniu 

przez niego Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich 

roszczeń cywilnoprawnych osób trzecich będących następstwem niewykonania lub 
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nienależytego wykonania prac i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§ 8 

Licencja 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do korzystania i rozporządzania z 

oprogramowania  dotyczącego  depozytorów, będącym częścią Przedmiotu Umowy, a tym 

samym udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 

Umowy, na czas nieokreślony, bez możliwości wypowiedzenia (z zastrzeżeniem 

postanowienia ust. 4), niewyłącznej licencji/sublicencji na przedmiotowe oprogramowanie, 

na następujących polach eksploatacji:  

1) korzystanie z oprogramowania w sposób nieograniczony w celu realizacji zadań 

statutowych Zamawiającego;  

2) korzystanie z depozytorów w celu zgodnym z ich przeznaczeniem, w szczególności w 

celu wykorzystania ich funkcjonalności opisanej w OPZ;  

3) w przypadku gdy elementem oprogramowania będzie aplikacja/program komputerowy, 

przeznaczony do instalacji na urządzeniu mobilnym lub komputerze, Zamawiający 

będzie uprawnionych do instalacji na dowolnej liczbie urządzeń mobilnych lub 

komputerów,  

4) przetwarzanie, archiwizowanie, drukowanie i publikowanie danych przetwarzanych 

przez oprogramowanie,  

5) w przypadku określonym w pkt 3) przenoszenie oprogramowania na inne urządzenie 

lub komputer Zamawiającego bez utraty licencji. 

2. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że udzielając licencji zgodnie z ust. 1, nie narusza 

autorskich praw majątkowych osób trzecich do wskazanego oprogramowania oraz 

zapewnia, że jego autorzy powstrzymają się od wykonywania swoich praw osobistych oraz 

że w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tego tytułu zabezpieczy 

Zamawiającego przed tymi roszczeniami lub zaspokoi je w całości.   

3. W ramach udzielonej  licencji Zamawiający będzie uprawniony ponadto do nieodpłatnego 

pobierania, instalowania i użytkowania na polach eksploatacji jak dla oprogramowania, 

poprawek i aktualizacji wydanych dla danego oprogramowania przez producenta 

oprogramowania, przez okres gwarancji udzielonej zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że uprawnienia przysługujące Zamawiającemu na podstawie 

niniejszego artykułu mają na celu zapewnienie Zamawiającemu nieograniczonego w czasie 

korzystania z depozytorów oraz oprogramowania, o którym mowa w ust. 1 na potrzeby 

własne lub innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, w tym, w celu realizacji 

zadań ustawowych oraz statutowych Zamawiającego oraz zapewnienie Zamawiającemu 

możliwości utrzymywania oraz korzystania z depozytorów bez udziału Wykonawcy (w 

szczególności po upływie okresu gwarancji), w szczególności powierzenia innemu niż 

Wykonawca podmiotowi serwisu depozytorów po okresie gwarancji. W związku z 
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powyższym, w przypadku gdyby postanowienie dotyczące nie wypowiadalności licencji 

zawarte w ust. 1 zostało uznane za zastrzeżone bezskutecznie, Wykonawca zobowiązuje 

się, że Wykonawca lub podmiot udzielający licencji, nie będzie korzystał z ustawowego 

uprawnienia do wypowiedzenia umowy licencyjnej w okresie 20 lat od udzielenia licencji, 

a po tym okresie okres wypowiedzenia będzie nie krótszy niż 3 lata.  

 

§ 9 

Odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę  

Niezależnie od przyczyn, jakie zgodnie z przepisami prawa uzasadniają możliwość odstąpienia od 

Umowy lub jej rozwiązania, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy bez 

potrzeby wyznaczania dodatkowych terminów, w przypadku dłuższego niż 7 dni opóźnienia w 

dostawie i instalacji depozytorów w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy. 

§ 10 

Wykorzystanie rzeczy i praw Zamawiającego oraz zachowanie w poufności  informacji 

przekazanych przez Zamawiającego  

1. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw Zamawiającego. 

2. Wykonawca uznaje za informacje poufne wszelkie informacje przekazane ustnie, pisemnie 

lub w inny sposób od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy i zobowiązuje się do 

ich nieujawniania i niewykorzystywania przez cały okres trwania Umowy oraz po jej ustaniu.  

3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikujące, Przedmiot Umowy i jej wysokość, podlegają udostępnieniu 

w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1330 ze zm.). 

§ 11 

 Rękojmia i Gwarancja jakości  

 

1. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi wynosi 24 miesiące licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone i zamontowane depozytory 

(przez co należy również rozumieć działanie oprogramowania) na okres 24 miesięcy od dnia 

podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy. W okresie gwarancji, 

Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, 

do świadczenia usług serwisowych i konserwacji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 Umowy.  

3. Zgłoszenie wad, awarii, usterek lub błędów w działaniu depozytorów następuje w formie 
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elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy: ……………………………………. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 

godzin od momentu otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3.  

5. Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszone nieprawidłowości w działaniu depozytorów w 

uzasadnionym technologicznie terminie, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 3 dni 

robocze, wliczając soboty jako dzień roboczy. W przypadku gdy przewidywany termin 

naprawy lub faktyczna naprawa będzie trwała dłużej niż maksymalny 3 dniowy termin 

wskazany z daniu poprzedzającym, Zmawiający dopuszcza usuwanie nieprawidłowości w 

dłuższym terminie, pod warunkiem dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy 

zgodnego z OPZ, niezwłocznie, jednak nie później niż do upływu terminu określonego w 

zadaniu poprzedzającym.    

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

7. Jeżeli po powiadomieniu o wykryciu wady ujawnionej w okresie rękojmi lub gwarancji, 

Wykonawca nie przystąpi do usunięcia tej wady w terminie wskazanym w ust. 4 lub nie 

usunie jej w terminie, o którym mowa w ust. 5, nie dostarczając w terminie urządzenia 

zastępczego, Zamawiający, zachowując roszczenie o naprawienie szkody i naliczając kary 

umowne do momentu faktycznego usunięcia wad, uprawniony będzie według swego wyboru 

do: 

1) zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz 

obciążenia Wykonawcy kosztami wykonania zastępczego, 

2) usunięcia wad we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz obciążenia 

Wykonawcy tymi kosztami.  

8. Obowiązek usunięcia wady, jak i faktycznie jej usunięcie, nie ogranicza uprawnienia 

Zamawiającego do żądania odszkodowania za szkody powstałe w związku z ujawnieniem 

wady. 

9. Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonywania przeglądów (konserwacji) depozytorów 

zamontowanych w ramach niniejszej Umowy (w okresie gwarancji). 

10. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy (konserwacje) we własnym zakresie, 

przez okres trwania gwarancji.  

  

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Integralną częścią Umowy są załączniki, oferta złożona przez Wykonawcę oraz Specyfikacja 
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Istotnych Warunków Zamówienia, których zapisy i postanowienia wiążą obie strony 

niniejszej Umowy. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich sprawach mogących mieć 

wpływ na sprawne i efektywne wykonanie niniejszej Umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

5. Za właściwy do rozstrzygnięcia wszelkich sporów mogących wyniknąć pomiędzy Stronami 

na tle niniejszej umowy, Strony uznają sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

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

stron. 

 

 

 

      WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY              

 

 


