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Część IV SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU)
Niniejsze postanowienia umowy stanowią element specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ) w postępowaniu określonym w Zaproszeniu do składania ofert. Postanowienia niniejszej
części należy interpretować łącznie z pozostałymi częściami SIWZ.
Część IV SIWZ zawiera w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy (ze wskazaniem jako Zamawiającego Skarbu Państwa
-Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz opisem sposobu reprezentacji
Zamawiającego);
2) określenie przedmiotu zamówienia (w tym klauzule dotyczące praw autorskich,
jeśli powinny mieć zastosowanie, możliwość wprowadzenia zmian zakresu zamówienia
i warunki wprowadzenia zmian zakresu zamówienia);
3) termin realizacji umowy i kwestie z tym związane (np. harmonogram działań, „kamienie
milowe”, możliwość wprowadzenia zmiany terminu i warunki wprowadzenia zmian
terminu);
4) określenie obowiązków Zamawiającego (w tym określenie ryzyk ponoszonych
przez Zamawiającego);
5) określenie obowiązków Wykonawcy (w tym ryzyka ponoszone przez Wykonawcę);
6) sposób wykonania umowy (w tym, jeśli ma to zastosowanie, opis gwarantowanego
przez Wykonawcę rezultatu, możliwość wprowadzenia zmian sposobu wykonania
zamówienia i warunki wprowadzenia zmian sposobu wykonania zamówienia);
7) procedura odbioru (w tym wskazanie terminów dla czynności odbiorowych każdej ze stron
i określenie czy procedura odbioru powinna być ujęta w terminie realizacji umowy
czy następuje po tym terminie);
8) wynagrodzenie (w tym np. sposób ustalenia wynagrodzenia, maksymalna nominalna
wartość umowy, postanowienia dotyczące podatku VAT, zaliczek, klauzul
waloryzacyjnych, możliwość wprowadzenia zmian wynagrodzenia i warunki
wprowadzenia zmian wynagrodzenia, zasady i warunki płatności wynagrodzenia);
9) odpowiednio do przedmiotu zamówienia postanowienia dotyczące gwarancji jakości,
informacja o ewentualnym wydłużeniu okresu rękojmi lub o zrównaniu okresu rękojmi
z okresem gwarancji, warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego, ewentualne
postanowienia dotyczące świadczeń pogwarancyjnych;
10) warunki dokonania innych zmian umowy;
11) sankcje umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (kary umowne,
umowne prawo odstąpienia);
12) sposób rozstrzygania sporów.
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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie
przy Al. Jerozolimskie 94, 00 – 807 Warszawa, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym
przez:
[■]
a
[■] z siedzibą w [■], reprezentowaną przez:
[■]
zwanym dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odpowiednio „Stroną”.

§1
Przedmiot Umowy
1.

2.

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z zm.) na usługę naprawy i legalizacji stacjonarnych urządzeń
rejestrujących, obudów wraz z konstrukcją wsporczą oraz uaktualnienie oprogramowania
urządzeń.
Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na
naprawie oraz legalizacji 90 210 sztuk stacjonarnych urządzeń rejestrujących Fotorapid CM
MultaRadar CD oraz obudów LZ/01 wraz z konstrukcją wsporczą Crown i uaktualnianie
oprogramowania urządzeń od obowiązującego standardu wymiany danych, na warunkach
wskazanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr [■] do niniejszej Umowy.
§2
Termin realizacji umowy
Usługi objęte przedmiotem niniejszej Umowy wykonywane będą sukcesywnie, w zależności
od potrzeb Zamawiającego, od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja
2016 r.przez okres 12 miesięcy lub wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na
realizację zamówienia, zależnie od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
§3
Obowiązki Wykonawcy

1.

2.
3.

Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy z należytą starannością,
przy zachowaniu zasad aktualnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Zasady przetwarzania danych osobowych uregulowane zostały w odrębnej umowie,
stanowiącej załącznik nr [■] do niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do powołania zespołu pracowników posiadających niezbędne
kwalifikacje do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
działania osób, o których mowa w zdaniu pierwszym.
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4.
5.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia punktu serwisowego w którym będzie
realizowany przedmiot Umowy zgodnie z częścią III SIWZ.
Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia będzie odbierał urządzenia rejestrujące do
naprawy lub legalizacji oraz dostarczał urządzenia rejestrujące po naprawie lub legalizacji na
własny koszt po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu dostarczenia oraz odbioru
urządzeń rejestrujących do i z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
W przypadku napraw obudów wraz konstrukcjami wsporczymi koszty związane z dojazdem
do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji ponosi Wykonawca.
§4
Oświadczenia Wykonawcy

1.

2.

3.

Wykonawca oświadcza, że wszystkie dostarczone w ramach wymiany części będą
w chwili dostawy do Zamawiającego wyłączną własnością Wykonawcy, będą wolne
od obciążeń i praw osób trzecich oraz nie będą istniały żadne przeszkody
lub ograniczenia w prawie rozporządzania ich własnością przez Wykonawcę.
Wykonawca niniejszym zapewnia, że wszystkie części dostarczone Zamawiającemu
w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia będą fabrycznie nowe, oryginalne, wolne od
wad fizycznych.
Wykonawca oświadcza, że obowiązki, których wykonania podjął się na podstawie niniejszej
Umowy są mu znane oraz, że nie wnosi do nich zastrzeżeń i na tej podstawie potwierdza
swoją zdolność i gotowość do ich wykonywania zgodnie z postanowieniami Umowy,
Specyfikacji
Istotnych
Warunków
Zamówienia
mającej
zastosowanie
do Umowy, ofertą złożoną przez Wykonawcę i obowiązującym prawem. Wykonawca będzie
realizował Umowę z zachowaniem należytej staranności i efektywnie.
§5
Zobowiązania Zamawiającego

1.

2.

Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich informacji i danych oraz przekaże dokumentację
znajdującą się w jego posiadaniu, która będzie niezbędna dla prawidłowego i terminowego
wykonania Przedmiotu Umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą, celem należytego wykonania
niniejszej Umowy.
§6
Termin realizacji usług

1.

Termin wykonania naprawy liczony będzie od:
a) chwili zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wykonania Usługi naprawy,
w przypadku konstrukcji wsporczych wraz z obudowami, niepodlegających demontażowi i
których naprawa wymaga dojazdu Wykonawcy do miejsca ich lokalizacji, szczegółowo
wskazanych w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ, do chwili podpisania przez Zamawiającego
protokołu potwierdzającego odbiór naprawy konstrukcji wsporczej wraz z obudową, bez
zastrzeżeń, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy po odebraniu naprawy konstrukcji
wsporczych wraz z obudowami będą one nadal wymagały naprawy termin ten biegnie nadal z
pomniejszeniem o okres od chwili dokonania odbioru do chwili zawiadomienia Wykonawcy
o nienależytym wykonaniu Umowy;
b) podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu przekazania urządzenia
rejestrującego, których naprawa nie wymaga dojazdu Wykonawcy do miejsca ich lokalizacji,
do chwili podpisania przez Zamawiającego protokołu potwierdzającego odbiór urządzenia
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

rejestrującego, bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy po zainstalowaniu
urządzenia rejestrującego będzie ono nadal wymagało naprawy termin ten biegnie nadal z
pomniejszeniem o okres od chwili dokonania odbioru do chwili zawiadomienia Wykonawcy
o nienależytym wykonaniu Umowy.
Zamawiający dokona zgłoszenia konieczności wykonania naprawy lub konieczności
dokonania uaktualnienia oprogramowania urządzeń faksem na numer ………..lub drogą
mailową na adres e-mail…………… Za moment zgłoszenia uznaje się chwilę wysłania
wiadomości na podany przez Wykonawcę adres e-mail bądź numer fax. Ryzyko związane z
brakiem możliwości dostarczenia wysłanej wiadomości obciąża Wykonawcę. Wykonawca
zobowiązany jest stawić się …………… po odbiór urządzenia do naprawy w ciągu 2 dni od
dnia otrzymania zgłoszenia.
Termin wykonania napraw, w przypadku urządzeń rejestrujących i obudów wraz z
konstrukcjami wsporczymi nie może przekroczyć …………dni kalendarzowych, zgodnie z
ofertą Wykonawcy, od chwili zgłoszenia konieczności wykonania naprawy w przypadku
obudów wraz z konstrukcjami wsporczymi niepodlegającymi demontażowi i których naprawa
wymaga dojazdu Wykonawcy do miejsca ich lokalizacji lub podpisania przez Wykonawcę i
Zamawiającego protokołu przekazania w przypadku urządzeń rejestrujących podlegających
demontażowi i których naprawa nie wymaga dojazdu Wykonawcy do miejsca ich lokalizacji.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca podejmie prace związane z uaktualnieniem
oprogramowania w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, przy czym termin
wykonania usługi oraz wszelkie aspekty związane z realizacją Strony uzgodnią w terminie 5
dni od dnia podpisania umowy. O ile Zamawiający nie postanowi inaczej dokonanie
aktualizacji musi zakończyć się nie później niż w 6 jeden miesiącu przed końcem
obowiązywania niniejszej umowy. Dokonanie aktualizacji potwierdzone zostanie przez
Zamawiającego protokołem odbioru.
Okres przygotowania do legalizacji, z wyłączeniem czasu potrzebnego do naprawy bądź
wymiany części, nie może przekroczyć 7 dni kalendarzowych, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Okres przygotowania do legalizacji liczony będzie od chwili podpisania przez
Zamawiającego i Wykonawcę protokołu przekazania Wykonawcy urządzenia rejestrującego
do momentu przekazania tego urządzenia do organów administracji miar albo laboratoriów
akredytowanych - posiadających certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru urządzenia do legalizacji niezwłocznie, nie później
niż w ciągu 2 od dnia otrzymania zawiadomienia, zgodnie z ust. 2 powyżej. W terminie 2 dni
od dnia powzięcia przez Wykonawcę informacji o zalegalizowaniu urządzenia Wykonawca
zobowiązany jest dokonać zwrotu urządzenia Zamawiającemu.
Przed wykonaniem naprawy, w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia lub przekazania
urządzenia rejestrującego lub obudowy wraz z konstrukcją wsporczą, zgodnie z ust. 1 pkt a) i
b), Wykonawca zobowiązany jest przesłać na nr fax lub adres e-mail Zamawiającego,
określony w Umowie, wstępną kalkulację cenową wraz z protokołem oceny stanu
technicznego w celu ich zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Brak zatwierdzenia kalkulacji stanowi podstawę dla odmowy przez Zamawiającego zapłaty
za fakturę VAT wystawioną za wykonaną usługę.
Do czasu realizacji usługi nie wlicza się czasu oczekiwania przez Wykonawcę na
zatwierdzenie przez Zamawiającego wstępnej kalkulacji cenowej naprawy a także nie wlicza
się czasu potrzebnego Zamawiającemu na zakup i dostarczenie części do siedziby
Wykonawcy.
Dokonanie odbioru urządzenia nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego
z uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów prawa oraz postanowień Umowy w
wypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności na prawo naliczenia kar
umownych, dochodzenia odszkodowania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy.
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§7
Warunki naprawy urządzeń rejestrujących i obudów wraz z konstrukcjami wsporczymi
oraz legalizacji urządzeń rejestrujących
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w okresie trwania umowy stałych cen
na świadczony przedmiot Umowy.
Usługi naprawy wyszczególnione w formularzu cenowym będące przedmiotem niniejszej
umowy wykonywane będą z materiałów zakupionych przez Wykonawcę. W przypadku
napraw nie wyszczególnionych w formularzu cenowym usługi naprawy będące przedmiotem
niniejszej umowy wykonywane będą z materiałów zakupionych przez Wykonawcę
lub Zamawiającego zgodnie z decyzją Zamawiającego. W przypadku konieczności użycia do
naprawy urządzeń rejestrujących lub obudów wraz z konstrukcjami wsporczymi części nie
wymienionych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr [■] do niniejszej Umowy,
Wykonawca zastosuje ceny według aktualnego na dzień naprawy cennika Wykonawcy, po
uprzednim przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego ceny poszczególnych
części niezbędnych do wykonania naprawy.
Jeżeli Zamawiający nie zaakceptuje cen, o których mowa powyżej, Zamawiający dokona
zakupu części oraz dostarczy je do siedziby Wykonawcy na własny koszt.
Części, które zostały wymontowane przez Wykonawcę podlegają zwrotowi Zamawiającemu,
chyba że Zamawiający postanowi inaczej. W takim przypadku części te przechodzą na
własność Wykonawcy za wyjątkiem dysków twardych oraz innych nośników pamięci, które
zawsze podlegają obowiązkowemu niezwłocznemu zwrotowi Zamawiającemu.
Przed przystąpieniem do wykonania Usługi naprawy lub legalizacji Wykonawca zdemontuje i
przekaże Zamawiającemu w uzgodnionym z nim miejscu dysk twardy znajdujący się w
urządzeniu, chyba że stan urządzenia to uniemożliwia, bądź z uwagi na konstrukcję
urządzenia wiązałoby się to z utratą cech legalizacyjnych.
Wykonawca w ramach usługi legalizacji urządzeń rejestrujących dostarczy Zamawiającemu
stosowne świadectwo legalizacji, na każde urządzenie osobno. Świadectwa mogą być wydane
jedynie przez organy administracji miar albo laboratoria akredytowane - posiadające
certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.
§8
Odpowiedzialność za wady

1.

2.
3.

W przypadku stwierdzenia wady jakościowej wykonanej części Umowy Zamawiający
zawiadamia o niej niezwłocznie Wykonawcę, nie później niż w ciągu 7 dni od daty odbioru.
W przypadku, gdyby braki lub wady były tego rodzaju, że nawet przy zachowaniu należytej
staranności nie mogły być ujawnione przy odbiorze, termin 7 dni biegnie od daty ich
ujawnienia. Wykonawca odbiera i dostarcza po naprawie urządzenie rejestrujące oraz
obudowy wraz z konstrukcjami wsporczymi na własny koszt. W przypadku zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie uprzednio naprawianego urządzenia po 7 dniach od dnia jego odbioru,
termin na dokonanie naprawy urządzenia określony i liczony w sposób, o którym mowa w § 6
ust. 1 lit a . b ulega przedłużeniu o 3 dni.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przez niego części będą wolne od wad fizycznych
i prawnych, oraz posiadać będą kompletny zestaw wymaganych prawem dokumentów.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu [■] miesięcznej gwarancji jakości oraz [■] miesięcznej
rękojmi za wady na naprawy. W przypadku części podlegających wymianie, Wykonawca
udziela na nie rękojmi za wady i gwarancji jakości równej okresowi rękojmi za wady
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4.
5.

i gwarancji jakości udzielonej przez producenta, nie krótszej jednak niż okres rękojmi
i gwarancji, o której mowa powyżej.
Okres gwarancji rozpoczyna się oddzielnie dla każdej z wykonanej napraw, wymienionej
części w dacie odbioru urządzenia dokonanej bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
Za usługi wykonane w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady, Wykonawcy nie
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
§9
Wynagrodzenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie maksymalne), z tytułu
należytego zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy nie może przekroczyć [■] zł netto
(słownie [■]), powiększone o kwotę podatku od towarów i usług (VAT) wynikającą ze stawki
tego podatku obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku
podatkowego). Zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
Z tytułu należytego wykonania usługi naprawy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie, ustalone na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, której formularz
cenowy stanowi załącznik nr [■] lub wstępnej kalkulacji cen zatwierdzonej przez
Zamawiającego, o której mowa w § 6 ust. 8.
Cena usługi przeprowadzenia legalizacji obejmuje cenę przygotowania do legalizacji
i koszt samej legalizacji, koszty odebrania urządzenia do legalizacji, jego zwrotu
Zamawiającemu oraz wydania i dostarczenia Zamawiającemu stosownego świadectwa
legalizacji urządzenia rejestrującego.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje także wszystkie koszty Wykonawcy
związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy i jest niezmienne przez cały okres realizacji
Umowy, w szczególności koszty dojazdu, w przypadku obudów wraz z konstrukcjami
wsporczymi niepodlegających demontażowi, których naprawa wymaga dojazdu Wykonawcy
do miejsc ich lokalizacji, a także koszty demontażu dysku twardego, w przypadku o którym
mowa w § 7 ust. 5.Wykonawca wystawi zbiorczą fakturę VAT za wykonane usługi do 7-go
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi, do faktury dołączy
protokół miesięczny. Zamawiający przewiduje płatność przelewem każdorazowo w terminie
21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek wskazany
przez Wykonawcę w fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
Podstawą wystawienia faktury VAT będzie wypełniony i podpisany przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego protokół miesięczny zawierający wykaz wykonanych w
danym miesiącu przez Wykonawcę usług oraz dostarczonych części. Protokół sporządza się
w trzech egzemplarzach, z których jeden dołączany jest do faktury, jeden otrzymuje
przedstawiciel Zamawiającego oraz jeden otrzymuje Wykonawca.
Zamawiającemu przysługuje prawo do zatwierdzenia lub wniesienia zastrzeżeń
co do przedłożonego miesięcznego protokołu wykonanych usług, w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia jego odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego
odniesienia się do wniesionych względem protokołu zastrzeżeń, nie późniejszego niż
w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku ich uwzględnienia do
przesłania poprawionej wersji protokołu. Procedurę powtarza się aż do czasu przekazania
Zamawiającemu poprawionych lub zawierających nową treść, w stosunku do której
Zamawiający zgłosił zastrzeżenia, propozycji lub programu albo skorzystania przez
Zamawiającego z prawa do odstąpienia od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa lub zgodnie z Umową.
Potwierdzenie prawidłowego wykonania usługi stanowią łącznie: miesięczny protokół
odbioru usługi podpisany przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego bez
zastrzeżeń, dołączony do faktury VAT.
Podatek od towarów i usług (VAT) każdorazowo doliczany będzie do wynagrodzenia
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9.

zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jego naliczenia.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę Wynagrodzenia w maksymalnej
wysokości. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za faktycznie zrealizowaną część
umowy na podstawie stawek jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy.
§ 10
Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne

Z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków, o których mowa w § 6 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości kalkulacji usługi lub stawki
wynikającej
z
oferty
Wykonawcy
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy, liczoną od wartości
kalkulacji, o której mowa w § 6 ust. 8 lub ceny legalizacji danego urządzenia lub ceny
aktualizacji. Kary z tytułu nieterminowego odbioru lub zwrotu urządzeń rejestrujących i
obudów wraz z konstrukcja wsporczą a także z tytułu niedokonania w wyznaczonym terminie
kalkulacji kosztów naprawy liczone będą jedynie w sytuacji, gdy Wykonawca nie dochowa
przewidzianego terminu wykonania obowiązku naprawy, legalizacji lub uaktualnienia
oprogramowania w terminie, który ma Wykonawca na realizację przedmiotu umowy przy
założeniu terminowego wykonania wszelkich obowiązków Wykonawcy.
2.
W przypadku, gdy Wykonawca dopuści się 3-krotnie niedotrzymania terminu realizacji
umowy, o którym mowa w § 6 ust. 3 i 4, 6 Zamawiający zastrzega sobie prawo
do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia kary umownej
w wysokości 10.000 zł. Zamawiający może złożyć oświadczenie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o każdorazowym wystąpieniu
okoliczności stanowiącej podstawę do wypowiedzenia umowy.
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeżeli szkoda powstała z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę przekroczy kwotę zastrzeżonych kar
umownych.
4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych Zamawiającemu kar umownych, z
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
5.
Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego
z tego powodu, że wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było
następstwem niewykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kontrahentów.
6.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę, która powstała w mieniu Zamawiającego na
skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.
7.
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań spowodowane przez Siłę Wyższą. Na potrzeby Umowy strony przyjmują, iż siłą
wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, analizując
i uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy, jak również, któremu nie można było
zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi sposobami.
8.
Strona powołująca się na okoliczności Siły Wyższej jest zobowiązana w terminie 10 dni
zawiadomić drugą Stronę, na piśmie, za potwierdzeniem odbioru zarówno o istnieniu jak i o
ustaniu okoliczności Siły Wyższej, jak również przedstawić dowody na poparcie swoich
twierdzeń. Niezastosowanie się do wyżej określonych zasad uniemożliwia Stronom
powoływanie się na okoliczności Siły Wyższej.
8.9. Kary umowne liczy się od wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
1.

§ 11
Odstąpienie lub rozwiązanie umowy
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1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku o którym mowa w zdaniu
pierwszym Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenia z tytułu faktycznie
wykonanych usług.
2.
Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w razie zaistnienia przypadku Siły Wyższej,
którego skutkiem jest niemożność wykonania obowiązków wynikających z umowy przez
którąkolwiek ze Stron przez okres ponad 30 dni. Po upływie wskazanego terminu każda ze
Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i w drodze pisemnego
oświadczenia przesłanego drugiej Stronie za potwierdzeniem odbioru, zgodnie z § 10 ust. 8
niniejszej Umowy.
3.
Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w
razie, gdy Wykonawca w sposób rażący nie wykonuje postanowień Umowy. Przez pojęcie
rażącego naruszenia postanowień Umowy należy rozumieć wyraźną oraz bardzo dużą
niedbałość w świadczonych usługach.
4.
Oświadczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie Strony zobowiązane są składać
w formie pisemnej lub mailem pod rygorem nieważności.
§ 12
Licencja na oprogramowanie
1.

2.

3.

Z chwilą podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 4 Umowy Wykonawca, w
ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9, udziela Zamawiającemu licencji wyłącznej na
korzystanie z oprogramowania w zakresie integracji Urządzenia z centralnym systemem
automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym („Oprogramowanie”), uprawniającej
Zamawiającego oraz podmioty działające na jego zlecenie do:
a) trwałego lub czasowego zwielokrotniania programu komputerowego w całości lub w
części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w
programie komputerowym,
c) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego
kopii.
W przypadku, gdy w Oprogramowaniu zostanie inkorporowane standardowe
oprogramowanie osób trzecich, z chwilą określoną powyżej Wykonawca przenosi na
Zamawiającego licencje lub udziela Zamawiającemu dalszej licencji (sublicencji) na
korzystanie z takiego oprogramowania w zakresie umożliwiającym zgodne z prawem
korzystanie na polach eksploatacji, o których mowa w lit. a)-c) powyżej.
Wymieniona w ust. 1 licencja na korzystanie z Oprogramowania a także sublicencja na
korzystanie ze standardowego oprogramowania, o ile Wykonawca jej udzielił zgodnie z ust. 1
powyżej, zostają udzielone na czas nieoznaczony. Wykonawca może wypowiedzieć licencję i
sublicencję z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia wyłącznie w przypadku,
gdy Zamawiający rażąco narusza postanowienia ust. 1 powyżej. Wypowiedzenie jest
skuteczne w razie wcześniejszego wezwania na piśmie Zamawiającego do usunięcia
naruszenia i nie usunięcia naruszenia przez Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od
otrzymania takiego wezwania. Z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa powyżej
Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem zapłaty Zamawiającemu kary umownej w
wysokości 50% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy, nie
wypowiadać licencji i sublicencji, o których mowa powyżej.
Strony ustalają, iż udzielenie licencji i sublicencji, o których mowa w ust. 1 powyżej nie
skutkuje przeniesieniem na Zamawiającego praw własności intelektualnej do narzędzi,
systemów, metodyk, wzorców, programów komputerowych użytych przez Wykonawcę w
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Oprogramowaniu i nie ogranicza Wykonawcy w żaden sposób w używaniu wyżej
wymienionych narzędzi, systemów, metodyk, wzorców, programów komputerowych w jego
działalności na rzecz innych podmiotów, w tym w zezwalaniu tym podmiotom na ich
używanie.
§ 1213
Zmiany Umowy
1. Zmiana Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego przedmiot umowy dopuszczalna jest
jedynie w następujących przypadkach i zakresie:
1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej dostawę przedmiotu dostawy w zakresie
terminu realizacji przedmiotu umowy.
2) zmiany przepisów prawa w oparciu o które realizowana będzie umowa, w zakresie
dostosowującym przedmiot umowy do zmian przepisów prawa.
2. Niedopuszczalna jest zmiana Umowy naruszając art. 144 PZP.
3. Zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 PZP nie stanowią:
1) zmiana wskazanych w Umowie Koordynatora Zamawiającego i Koordynatora
Wykonawcy;
2) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje przedmiot
Umowy;
3) zmiana miejsca realizacji przedmiotu zamówienia;
4) zmiana danych teleadresowych Stron;
5) zmiana danych rejestrowych Stron.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany postanowień
Umowy, strony zobowiązują się do niezwłocznego, nie później niż 3 dni robocze od dnia
zaistnienia podstawy, poinformowania o tym fakcie drugą stronę i wystąpienia z wnioskiem o
zmianę w przedmiotowej umowie.
5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają porozumienia Stron oraz zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 1314
Bezpieczeństwo informacji
1.

2.

3.
4.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich danych, w których
posiadanie wejdzie w trakcie wykonywania Umowy oraz do nie wykorzystywania ich do
innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z Umowy.
Zasady ochrony informacji niejawnych, danych osobowych oraz innych informacji określa
„Polityka Bezpieczeństwa” która zostanie przedłożona Wykonawcy celem zapoznania się.
Wykonawca pisemnie potwierdzi na piśmie otrzymanie ww. Polityki w terminie 3 dni od dnia
przekazania dokumentu.
Obowiązek przestrzegania tajemnicy przez Wykonawcę i osoby, którymi posługuje się trwa
także po ustaniu niniejszej Umowy.
Wykonawca zapewni, by opisany w § 13 14 obowiązek był należycie realizowany również
przez osoby za pośrednictwem których Wykonawca realizuje niniejszą Umowę.
§ 1415
Dostęp do urządzeń w celu aktualizacji oraz konfiguracji oprogramowania
1. Zamawiający umożliwi dostęp do urządzeń widniejących w przedmiocie zamówienia w celu
aktualizacji oraz konfiguracji oprogramowania.
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2. Zamawiający udostępni zdalny dostęp, o ile Wykonawca zgłosi taki wniosek w celu realizacji
przedmiotu zamówienia.
3. Dostęp będzie odbywał się zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego Polityką
Bezpieczeństwa, o której mowa w . § 13 14 ust. 2.
4. Zdalny dostęp będzie się odbywał poprzez połączenie Ipsec (VPN) do wybranych zasobów.
5. Zgodnie z obowiązującą w GITD polityką bezpieczeństwa, uprawnienia do zdalnego dostępu
otrzymają osoby wyznaczone przez Wykonawcę.
6. Zakres dostępu do przedmiotu zamówienia zostanie ustalony przez Zamawiającego
w porozumieniu z Wykonawcą.
§ 15 16
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w ramach
realizacji postanowień niniejszej umowy jest p. …………… tel. ………………
Wszelkie spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, rozstrzygać będzie
sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i inne przepisy, które będą miały
zastosowanie do niniejszej Umowy.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona pisemnie w języku polskim i wysyłana listem
poleconym, pocztą kurierską albo składana osobiście w siedzibie:
a.
dla Zamawiającego: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Al. Jerozolimskie 94,
00 – 807 Warszawa,
b.
dla Wykonawcy ……………..
Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej
pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone.
Wszelkie wierzytelności Wykonawcy powstałe w związku Umową lub w wyniku jej realizacji
nie mogą być, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przeniesione przez
Wykonawcę na osoby trzecie (art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego) ani uregulowane w drodze
potrącenia (art. 498 Kodeksu cywilnego).
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarzach dla
Zamawiającego i 1 egzemplarzu dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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