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Załącznik nr 5 do SIWZ  

UMOWA - wzór 

 
zawarta w dniu ......................... roku pomiędzy: 
 

Urzędem Dozoru Technicznego zwanym dalej „Zamawiającym” lub „UDT”, z siedzibą 

w Warszawie, 02-353 przy ul. Szczęśliwickiej 34, posiadającym Regon 017196300 

oraz NIP 522-000-46-17, który reprezentuje: 

……………………………………………… 

a 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

zwanym/ą dalej Wykonawcą, z siedzibą ………………………………………………… 

którego/którą reprezentuje: 

……………………………………………… 

łącznie zwani w umowie Stronami 

o następującej treści: 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą PZP - nr sprawy:  
ZP-DI-80/18. 
 

§1 

Definicje 

 Model SaaS - Software as a Service (oprogramowanie jako usługa) – model chmury 
obliczeniowej, w którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach 
dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez Internet. 

 System MDM/MAM – składający się z współdziałającego oprogramowania: 
1) MDM (ang. „Mobile Device Management” lub MDM) - oprogramowanie służące do 

zarządzania urządzeniami przenośnymi. 
2) MAM (ang. „Mobile Application Management” lub MAM) – oprogramowanie służące do 

zarządzania oprogramowaniem zainstalowanym na urządzeniach przenośnych. 
 Urządzenie przenośne – niewielkie, łatwo przenośne urządzenie elektroniczne pozwalające 

na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie informacji/danych poprzez sieci bezprzewodowe 

(Wi-Fi, Telefonii komórkowej), takie jak telefony komórkowe, tablety, laptopy, notebooki. 
 Awaria – nagła niedostępność systemu MDM/MAM uniemożliwiająca jego prawidłowe 

funkcjonowanie. 
 Dzień roboczy - oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 7:00  

– 15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

§2 

Przedmiot Umowy i terminy realizacji 

 Przedmiotem Umowy jest zapewnienie Zamawiającemu usługi dostępu do systemu MDM/MAM 
oraz usługi wsparcia technicznego. 

 W  ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
 Opracowania Projektu wdrożeniowo-technicznego systemu MDM/MAM, zawierającego 

szczegółowe informacje dotyczące wdrażanego systemu, sposób konfiguracji, integracji, opis 

sposobu i przebiegu wdrożenia systemu, opis testów, jak również harmonogram wdrożenia  

i uruchomienia, 

 Wdrożenia i uruchomienia systemu MDM/MAM w modelu SaaS, zgodnie z Projektem 

wdrożeniowo–technicznym, z dostarczeniem kompletu dokumentacji dla użytkownika  
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w języku polskim na nośniku CD, DVD lub Pendrive (instrukcje, certyfikaty), dokumentacji 

powykonawczej zawierającej, m.in. raport z testów wraz z uzupełnieniem wynikającym  

z czynności wdrożeniowych, dokumentów gwarancyjnych,  

 Przeprowadzenia szkolenia personelu technicznego (5 osób) w zakresie niezbędnym do 

prawidłowej administracji i obsługi  systemu MDM/MAM, tj.: administracja systemem (2 dni) 

oraz administracja i zarządzanie urządzeniami przenośnymi (2 dni),  

 Udzielenia gwarancji na wykonane usługi. 

 Umowa będzie realizowana zgodnie z Ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi Załącznik  

nr 1 do umowy (zwanej dalej „Ofertą”), Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik 
nr 2 do umowy oraz Umową. 

 Umowa zostanie zrealizowana w następujących etapach i terminach:  
 Opracowanie Projektu wdrożeniowo-technicznego - w terminie 14 dni od dnia zawarcia 

Umowy, 

 Wdrożenie i uruchomienie systemu MDM/MAM w modelu SaaS - w terminie 7 dni od dnia 

podpisania przez Strony Protokołu odbioru projektu wdrożeniowo-technicznego. 

 Szkolenie - w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia 

podpisania przez Strony Protokołu odbioru wdrożenia, 

 Zapewnienie usługi dostępu do systemu MDM/MAM, gwarancji i usługi wsparcia technicznego  

– w terminie od dnia podpisania Protokołu końcowego przez okres 35 miesięcy, jednak  

nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy. 

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego 

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy. 
 W celu umożliwienia Wykonawcy wywiązania się ze swoich zobowiązań, Zamawiający 

zobowiązuje się w zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji Umowy: 

 Współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy, 

 Umożliwić Wykonawcy dostęp do lokalizacji Zamawiającego (Warszawa, ul. Szczęśliwicka 

34), z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w § 5 Umowy, 

 zgłaszać Wykonawcy problemy związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

 Wykonawca zobowiązuje się do: 
 wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, 

 działania jedynie w zakresie swoich uprawnień i przestrzegania wskazówek Zamawiającego, 

 realizowania Umowy na własny koszt i ryzyko. 

 

§ 4 

Warunki realizacji Umowy  

 Wykonawca oświadcza, że: 
 Posiada prawo do zrealizowania przedmiotu Umowy, 

 Posiada zasoby, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonywania 

przedmiotu Umowy, 

 Wykonawca oświadcza, że:  
 System MDM/MAM jest legalny i wolny od wad, oraz w pełni zgodny z Ofertą Wykonawcy  

i Opisem Przedmiotu Zamówienia, 

 System MDM/MAM został nabyty przez Wykonawcę w oficjalnym kanale dystrybucyjnym 

producenta, 

 W wyniku zawarcia Umowy nie dojdzie do naruszenia praw osób trzecich. W przypadku 

zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń o naruszenie praw osób trzecich objętych 

powyższym zapewnieniem, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony 

Zamawiającego przed takimi roszczeniami lub zarzutami i spowoduje, że Zamawiający 

będzie od nich zwolniony, a także pokryje wszelkie koszty i straty, jakie poniesie 

Zamawiający z tego tytułu. 

 Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy 
podwykonawcom, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

 Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej 
zmianie podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych podwykonawcach, którym 
zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy w terminie do 2 dni przed planowaną 

zmianą lub zatrudnieniem nowego podwykonawcy. 



 

 
ZP-DI-80/18 – Usługa dostępu do systemu MDM/MAM do zarządzania urządzeniami przenośnymi w usłudze SaaS 

Strona 3 z 18 
 

 W przypadku niewykonania zobowiązania w terminie, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

w przekazaniu informacji. 
 Niezależnie od powyższego Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania  

z podwykonawcą, o udziale którego w wykonaniu Umowy nie uzyskał informacji, do czasu 

przekazania przez Wykonawcę niezbędnych danych, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, 
powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy. 

 Jeżeli Wykonawca zrezygnuje z posługiwania się podwykonawcą, na zasoby którego powoływał 
się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, to jest zobowiązany do wykazania 
Zamawiającemu, że nowy podwykonawca spełnia warunki w postępowaniu lub kryteria  
w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony do 
odmowy współdziałania z nowym podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał 

spełnienia warunków lub kryteriów kwalifikacji, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich 
spełnienia, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim 
podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy. 

 Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się podwykonawcą, na zasoby którego powoływał 
się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, to jest zobowiązany do wykazania 
Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 

kryteria kwalifikacyjne w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, z którego Wykonawca 

rezygnuje. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie 
wykazał samodzielnego spełnienia warunków lub kryteriów kwalifikacji do czasu wykazania przez 
Wykonawcę ich spełnienia lub wskazania innego podwykonawcy i wykazania spełnienia przez 
niego tych warunków lub kryteriów, a opóźnienie w wykonywaniu Umowy, powstałe wskutek 
braku współdziałania z Wykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy. W takim przypadku 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w wykazaniu spełnienia warunków udziału lub kryteriów kwalifikacyjnych. 
 W przypadku powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcom, Wykonawca odpowiada 

za czynności wykonane przez podwykonawców oraz jego personel oraz ich zaniechania, jak  
za działania i zaniechania własne. 

 Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę części przedmiotu Umowy 
upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia podwykonawcy od realizacji 
przedmiotu Umowy w sposób stały lub czasowy. W przypadku powstania z tego powodu 

opóźnienia w realizacji Umowy, odpowiedzialność za nie na zasadzie ryzyka ponosi Wykonawca. 
 Zamawiający nie jest odpowiedzialny za zobowiązania Wykonawcy wobec osób trzecich. 
 Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na 

prawidłowość lub terminowość realizacji Umowy, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia 
ich zaistnienia na adres e-mail wskazany w § 12 ust. 1 Umowy, a także do umożliwienia 

Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji Umowy w formach i terminach wyznaczonych przez 
Zamawiającego. 

 Wraz z wdrożeniem systemu MDM/MAM Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet 
dokumentacji dla użytkownika w języku polskim na nośniku CD, DVD lub Pendrive (instrukcje, 
certyfikaty), dokumentacji powykonawczej zawierającej, m.in. raport z testów wraz  
z uzupełnieniem wynikającym z czynności wdrożeniowych, dokumentów gwarancyjnych. 

 Szkolenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 3 zostanie zrealizowane na następujących 

warunkach: 
 Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia z zakresu administracji i obsługi systemów MDM 

oraz MAM; 

 Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim; 

 Szkolenie będzie prowadzone przez wykładowcę posiadającego kwalifikacje i odpowiednią 

wiedzę potwierdzone certyfikatem producenta oprogramowania. 

 Każdy uczestnik Szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w formie papierowej lub 

elektronicznej. 

 Każdy uczestnik Szkolenia otrzyma imienny certyfikat poświadczający uczestnictwo  

w Szkoleniu. Zamawiający dopuszcza przekazanie materiałów szkoleniowych w języku 

angielskim pod warunkiem, że producent Oprogramowania nie udostępnia materiałów 

w języku polskim. 

 Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego ul. Szczęśliwicka 34. 
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§ 5 

Zasady bezpieczeństwa przy realizacji Umowy 

 Wykonawca odpowiada za szkody powstałe po stronie Zamawiającego z winy Wykonawcy  
w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy. W szczególności Wykonawca odpowiada  
za wszelkie szkody powstałe z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
Umowy. 

 Informacje udostępniane Wykonawcy w ramach wykonywania Umowy oraz uzyskane przez 
Wykonawcę w związku z realizacją Umowy będą traktowane przez Wykonawcę jako poufne  
i mogą być ujawniane wyłącznie osobom, których obowiązkiem jest realizacja Umowy, pod 

rygorem pociągnięcia Wykonawcy przez Zamawiającego do odpowiedzialności za naruszenie 
poufności. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje Wykonawcę oraz pracowników  
i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, odpowiedzialnych za realizację obowiązków 
wynikających z Umowy w trakcie obowiązywania Umowy, po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu, 
odstąpieniu od niej, w czasie zatrudnienia/współpracy, jak i po ustaniu zatrudnienia/współpracy 
pracowników lub upoważnionych przedstawicieli z Wykonawcą. 

 Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, w posiadanie których wejdzie 
w trakcie wykonywania Umowy, w szczególności: 

 nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek formie 

w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego, 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; 

 zapewnienia, że personel oraz inne osoby wykonujące prace w ramach realizacji Umowy, 

którym informacje zostaną udostępnione nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie  

w jakiejkolwiek formie w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; 

 zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, 

zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji; 

 niewykorzystywania informacji do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających  

z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem 

nieważności; 

 przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego, 

wynikających z wykorzystania przez Wykonawcę informacji uzyskanych w czasie 

wykonywania Umowy w sposób naruszający jej postanowienia. 

 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym 
przypadku ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 2, pozostającym w sprzeczności  

z postanowieniami Umowy. 

 Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 2 nie dotyczy 
przypadków, gdy informacje te: 

 stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia Umowy; 

 muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej; 

w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji, 

o których mowa powyżej nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla 

zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi.  

 Wykonawca niezwłocznie zawiadomi pisemnie Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia 
obowiązku udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 2, a także podejmie wszelkie 

działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 2 
dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym. 

 Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Wykonawcę przez okres do upływu 10 lat 
od dnia zawarcia Umowy. 

 Wykonawca, personel Wykonawcy oraz inne osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków 
wynikających z Umowy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich wewnętrznych regulaminów 
i zasad dotyczących pracy na terenie pomieszczeń wykonywania prac i przestrzegania 

wytycznych Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa. 
 Po zakończeniu realizacji Umowy Wykonawca niezwłocznie zwróci Zamawiającemu wszelkie 

dokumenty i materiały, jakie sporządził, opracował lub zebrał w trakcie jej obowiązywania. 
Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do trwałego usunięcia informacji przetwarzanych w formie 
elektronicznej. Wykonawca może zachować wyłącznie takie materiały i dokumenty, jeżeli 
posiadanie ich przez Wykonawcę wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
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§ 6 

Odbiory 

 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację zawierającą Projekt wdrożeniowo-

techniczny.  

 Potwierdzeniem odbioru Projektu wdrożeniowo-technicznego będzie podpisany przez Strony bez 

zastrzeżeń Protokół odbioru projektu wdrożeniowo-technicznego, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 3 do umowy, sporządzony w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń Wykonawca uwzględni je i 

dokona stosownych zmian, co zostanie potwierdzone przez Strony w Protokole odbioru projektu 

wdrożeniowo-technicznego. 

 Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanym terminie wdrożenia  

i uruchomienia systemu MDM/MAM z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem. 

 Wdrożenie i uruchomienie systemu MDM/MAM może nastąpić w godzinach pracy 

Zamawiającego, w dniach roboczych. 

 Potwierdzeniem odbioru wdrożenia i uruchomienia, a także odbioru dokumentacji, będzie 

podpisany przez Strony bez zastrzeżeń Protokół odbioru wdrożenia, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 4 do umowy, sporządzony w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń Wykonawca uwzględni je  

i dokona stosownych zmian, co zostanie potwierdzone przez Strony w Protokole odbioru 

wdrożenia. 

 Potwierdzeniem odbioru szkolenia, będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń Protokół 

odbioru szkolenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do umowy, sporządzony w dwóch 

egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Do protokołu Wykonawca powinien załączyć listę 

uczestników szkolenia. 

 Potwierdzeniem odbioru etapów Umowy, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt. 1–3, będzie podpisany 

przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokół końcowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do 

umowy, sporządzony przez Strony w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

Po podpisaniu Protokołu końcowego nastąpi uruchomienie systemu MDM/MAM. 

 W pracach związanych z dokonywaniem czynności odbiorczych zobowiązany jest uczestniczyć 

przedstawiciel Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 2 Umowy. Nieobecność osoby 

upoważnionej do czynności odbiorczych ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje czynności 

odbiorczych dokonywanych przez Zamawiającego i upoważnia do dokonania przez 

Zamawiającego odbioru jednostronnego. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie i warunki płatności  

1. Całkowita wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wynosi brutto ……………… zł, w tym netto 
…………………… zł plus podatek VAT w wysokości …………………… zł. 

2. Wynagrodzenie za świadczenie usług dostępu do systemu MDM/MAM, świadczenie usług 
wsparcia technicznego będzie płatne miesięcznie z dołu, w wysokości brutto ………………… zł 

słownie, w tym netto …………………… zł plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami  
w wysokości …………………… zł.  

3. Jeżeli uruchomienie systemu MDM/MAM nastąpi w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, 
wynagrodzenie za ten miesiąc stanowić będzie iloczyn 1/30 miesięcznego wynagrodzenia i liczby 
dni, które upłyną od dnia uruchomienia Usług do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 
Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia za ostatni 

miesiąc świadczenia Usług. 

4. Płatności realizowane będą na podstawie faktur przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  
5. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, obowiązująca będzie stawka 
podatku VAT właściwa na dzień powstania obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem, że kwota 
wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie, a jedynie odpowiedniej zmianie ulegnie kwota podatku 
VAT i kwota brutto. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu Umowy, koszty Oprogramowania, koszty ubezpieczenia, koszty transportu, 
rozładunku, gwarancji, a także wszelkie inne opłaty, koszty i nakłady Wykonawcy, niezbędne  
do wykonania przedmiotu Umowy, poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją mowy. 
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8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji 
Umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności. 
9. Faktury będą wystawiane i wysyłane przez Wykonawcę na adres: Urząd Dozoru Technicznego, 

ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa, NIP 522-000-46-17. 

 

§ 8 

Gwarancja i wsparcie techniczne 

1. Wykonawca zapewnia, że dostarczana usługa będzie objęte gwarancją producenta oraz 

wsparciem technicznym producenta (które może być realizowane także przez podmioty 

autoryzowane przez producenta). 

2. Wsparcie techniczne Oprogramowania obejmuje w szczególności: 

1) dostęp Zamawiającego do usługi wsparcia technicznego w dni robocze, 

2) możliwość zgłaszania przez Zamawiającego przez całą dobę Awarii drogą elektroniczną  

za pośrednictwem poczty e-mail lub strony WWW, 

3) dostęp na do aktualnej wersji usługi udostępnianej przez producenta oraz obsługi 

serwisowej (nowe edycje produktów, wydania uzupełniające, aktualizacje, poprawki 

programistyczne). Aktualizacja usługi do nowej wersji musi być zaakceptowana przez 

Zamawiającego. 

3. Awarie zostaną naprawione w następnym Dniu roboczym po dniu dokonania zgłoszenia, do końca 

Dnia roboczego, tj. do godz. 17:00.  

4. Wykonawca zobowiązuje się podać Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania Protokołu 

odbioru wdrożenia, a także później przy każdej zmianie tych danych, wszelkie dane niezbędne 

do skorzystania przez Zamawiającego z gwarancji i wsparcia technicznego, w tym: numerów 

telefonicznych i adresów e-mail producenta Oprogramowania lub podmiotów realizujących 

gwarancje producenta Oprogramowania. 

5. W przypadku różnic w warunkach gwarancji między niniejszą Umową, a dokumentami 

gwarancyjnymi dostarczonymi przez Wykonawcę zastosowanie mają warunki korzystniejsze dla 

Zamawiającego.  

 

§ 9 

Kary umowne i odszkodowania  

1. Poza przypadkami określonymi w Umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  

w okolicznościach i wysokościach ustalonych poniżej: 

1) w przypadku opóźnienia w realizacji przez Wykonawcę etapu Umowy, o którym mowa w § 

2 ust. 2 pkt. 1, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 4 pkt. 1 w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

2) w przypadku opóźnienia w realizacji przez Wykonawcę etapu Umowy, o którym mowa w § 

2 ust. 2 pkt. 2, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 4 pkt. 2, w wysokości 1% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

3) w przypadku opóźnienia w realizacji przez Wykonawcę etapu Umowy, o którym mowa w § 

2 ust. 2 pkt. 3, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 4 pkt. 3, w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

4) w przypadku opóźnienia w usunięciu Awarii w stosunku do terminu określonego w § 8 ust. 

3, w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, 

5) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1, 

6) za każdy przypadek naruszenia zobowiązań dotyczących ochrony danych i poufności, 

zawartych w § 5, w wysokości 50% wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1. 

2. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługiwać będzie 

roszczenie o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych 

na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

Zamawiającemu przy wykonywaniu lub w związku z wykonywaniem postanowień Umowy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia (płatności 

najbliższych faktur). 
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§ 10 

Odstąpienie od Umowy  

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z niżej wymienionych 

okoliczności: 

1) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę. W takim 

przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania 

Umowy w terminie 7 dni. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Zamawiający ma prawo odstąpić 

od Umowy w terminie 30 dni od upływu tego terminu. 

2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

3. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na obowiązek zachowania poufności informacji. 

4. Wykonawca, niezwłocznie po doręczeniu mu pisemnego oświadczenia Zamawiającego  

o odstąpieniu od Umowy, powstrzyma się od dalszego wykonywania przedmiotu Umowy oraz 

dokona protokolarnej inwentaryzacji prac w toku z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, 

według stanu na dzień odstąpienia od Umowy. 

5. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy 

karami umownymi, o których mowa w § 9 Umowy. 

  

§ 11  

Zmiany postanowień zawartej Umowy  

1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Ustawy 

Pzp, w szczególności:  

1) Strony są uprawnione do dokonania zmian o łącznej wartości nieprzekraczającej 10% 

łącznego wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust 1, niezależnie od innych przypadków zmian 

dozwolonych przepisami Ustawy Pzp. Zmiana dokonana zgodnie z niniejszym 

postanowieniem, niezależnie od jej wartości, nie może prowadzić do zmiany charakteru 

Umowy, w szczególności do zastąpienia przedmiotu zamówienia innego rodzaju 

przedmiotem;  

2) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż 

zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Ustawy Pzp; 

3) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość 

wprowadzenia do Umowy zmian opisanych w ustępach poniżej: 

a) w przypadku zmiany danych, o których mowa w § 8 ust. 4, w szczególności zmiany 

danych dostępowych do witryny wsparcia technicznego, Zamawiający dopuszcza 

zmianę takich danych, pod warunkiem, że ich nowa wersja spełnia wymagania 

określone w Umowie; 

b) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym 

odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy 

lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa, 

c) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych  

z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na 

realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki 

działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji 

o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac, 

Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy oraz przewiduje możliwość 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy pod warunkiem, że Wykonawca wykaże,  

że w celu uwzględnienia powyżej opisanych uwarunkowań leżących po stronie 

Zamawiającego musi ponieść koszty, których zawarcie w cenie oferty nie było możliwe 

w dniu jej składania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalna jest 
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w oparciu o niniejsze postanowienie wyłącznie do wysokości niezbędnej do pokrycia 

kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

d) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu 

przedmiotowego Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego 

do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych Umową lub 

przepisami prawa; 

e) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego rozwiązania 

Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu umowy polegającą na 

zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie 

wymagania przewidziane w SIWZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanym 

przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad;  

f) w przypadku wycofania z rynku jakiegokolwiek modelu/typu Oprogramowania 

wskazanego w Ofercie Wykonawca dostarczy obecnie produkowany model/typ 

Oprogramowania o parametrach nie gorszych od wskazanych w Ofercie w ramach 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz przedstawienia 

oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt wycofania modelu/typu 

Oprogramowania wskazanego w ofercie Wykonawcy wraz z konfiguracją 

Oprogramowania obecnie produkowanego celem akceptacji przez Zamawiającego, 

g) w przypadku wprowadzenia przez producenta nowej wersji Oprogramowania 

wskazanego w Ofercie Zamawiający dopuszcza w ramach wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy zmianę wersji Oprogramowania pod warunkiem, 

że nowa wersja spełnia wymagania określone w Załączniku nr 2 do umowy. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia 

producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt spełniania przez nową wersję 

Oprogramowania wymagań określonych w Załączniku nr 2 do umowy,  

h) w zakresie sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku 

uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność 

zmiany sposobu wykonania Umowy lub terminu realizacji Umowy adekwatnie  

do przyczyn technicznych lub funkcjonalnych,  

i) w zakresie sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku 

zaistnienia siły wyższej, 

4) Zmiany/wprowadzenia/rezygnacji z podwykonawcy, przy czym zmiana ta wymaga 
wcześniejszego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja  

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, w razie zmiany: 

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub  

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 

3)  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę. 

3. Strony wprowadzą zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednią do kwoty, o jaką 
wskutek tych zmian zmianie ulegnie koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W celu 
wykazania wpływu powyżej wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany 
oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu po wprowadzeniu zmiany oraz wskaże kwotę, 
o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie. Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje się do 
przedstawionych kalkulacji, w szczególności poprzez zaakceptowanie wskazanej przez 
Wykonawcę kwoty lub poprzez zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie wyjaśnień co do poszczególnych 
elementów kalkulacji. 
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4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z żądaniem zmiany wynagrodzenia może 

wystąpić także Zamawiający – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do 

przedstawienia szczegółowych kalkulacji oraz dowodów ich prawidłowości, niezwłocznie po 

otrzymaniu żądania Zamawiającego. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi od momentu jej wprowadzenia przez Strony, przy 

czym jeżeli zmiana kosztów Wykonawcy nastąpiła przed dokonaniem zmiany Umowy, zmiana 

wysokości wynagrodzenia będzie uwzględniała także zmianę wysokości kosztów ponoszonych po 

dacie zmiany odpowiednich przepisów prawa, a przed datą dokonania zmiany Umowy.  

6. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 12 

Przedstawiciele Stron  

1. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji obowiązków umownych jest: 

………………………… e-mail: ………………………… tel. ………………………… 

2. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji obowiązków umownych jest: 

………………………… e-mail: ………………………… tel. ………………………… 

3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 odpowiedzialne są merytorycznie za nadzór nad prawidłowością  

i terminowością realizacji Umowy, w szczególności upoważnione są do monitorowania należytego 

wykonania Umowy oraz podpisania protokołów odbioru. 

4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 lub ust. 2 nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie 

poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej. Zawiadomienie takie powinno zostać 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Stron. 

 

§ 13 

Regulacje RODO 

1. Warunki powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego na podstawie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (Dz. Urz. UE L 119  

z 4.05.2016), określa załącznik numer 7 do umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z  aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie od dnia zawarcia Umowy aż do jej zakończenia. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe  

1. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków 

wynikających z Umowy. 

2. Wszelka korespondencja, zawiadomienia oraz inne oświadczenia, dla których w Umowie została 

przewidziana forma pisemna, składane będą osobiście przez Stronę za pokwitowaniem odbioru 

lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny 

Wykonawcy lub Zamawiającego, pod rygorem uznania za niedoręczoną. Wszelkie zmiany 

adresów Strony będą komunikować sobie niezwłocznie pod rygorem uznania korespondencji  

za doręczoną pod dotychczasowy adres. Strony oświadczają, że ich aktualne adresy 

korespondencyjne są następujące: 

Zamawiający: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa (02-353) 

Wykonawca: ………………………………………………………………………… 

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Spory wynikłe na tle wykonywania Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie  

w drodze negocjacji. W przypadku braku takiego porozumienia, spór rozstrzygnie sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego oraz 

jeden dla Wykonawcy. 

6. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 
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1) Załącznik nr 1 do umowy – kopia Oferty Wykonawcy. 

2) Załącznik nr 2 do umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

3) Załącznik nr 3 do umowy - Wzór Protokołu odbioru projektu wdrożeniowo-technicznego. 

4) Załącznik nr 4 do umowy - Wzór Protokołu odbioru wdrożenia. 

5) Załącznik nr 5 do umowy - Wzór Protokołu odbioru szkolenia. 

6) Załącznik nr 6 do umowy - Wzór Protokołu końcowego 

7) Załącznik nr 7 do umowy - Warunki dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA 



 

 

Załącznik nr 3 do umowy 

 

Wzór Protokół odbioru projektu wdrożeniowo-technicznego 

dotyczący Umowy nr ZP-DI-80/18 z dnia ……..… r.  

sporządzony w ………………. dnia ......................  

  

Wykonawca  

  

Zamawiający  

…  Urząd Dozoru Technicznego 

ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa 

  

11. Wyszczególnienie:  

Lp.  Nazwa UWAGI  

  

Sposób konfiguracji i integracji  
(Zawierać powinien miedzy-innymi opis 

wybranej metody integracji systemu MAM i 

MDM z infrastrukturą Zamawiającego wraz 

z przyjętą kolejnością wdrożenia oraz 

sposobem obsługi potencjalnego ryzyka 

związanego z przeprowadzonymi pracami 

wdrożeniowymi)  

  

  

Sposób i przebieg wdrożenia  
(Zawierać powinien między innymi opis 
zadań przeprowadzonych w ramach 
wdrożenia, sposób obsługi ryzyka 
związanego z zachowaniem ciągłości 
działania systemów Zamawiającego jak 
również szczegółowy opis samego procesu 
wdrożenia. Powinien także zawierać 
dziennik wdrożenia)  

  

  

Opis testów  
(Na potrzeby wdrożenia powinien zostać 
opracowany zbiór scenariuszy testowych 
dotyczących normalnej eksploatacji 
urządzeń przenośnych jak i dotyczących 
symulowanych sytuacji awaryjnych dot. 
wdrażanego środowiska)  

  

  

Harmonogram wdrożenia  
(Chronologiczny spis prowadzonych 

podczas wdrożenia czynności wraz z 

oznaczeniem stopnia ich wykonania oraz 

ewentualnymi odstępstwami)  

  

12. Decyzja o odbiorze  

Zamawiający stwierdza, że przedmiot Umowy:  

5) wyszczególnione w poz. ………………….. zostaje odebrane*,  

6) wyszczególnione w poz. ………………….. NIE zostaje odebrane*,  

  

13. Przyczyny odrzucenia (w przypadku odrzucenia odbioru)  

………………………………..  

………………………………..  



 

 

14. Dotrzymanie terminu  

Rozwiązanie zostało dostarczone w terminie*.  

Rozwiązanie NIE zostało dostarczone w terminie*.  

  

15. Uwagi i postanowienia dodatkowe  

………………………………..  

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

  

  

  

  

 ………………………….……    ………………………………..  

 Przedstawiciel Wykonawcy      Przedstawiciel Zamawiającego  

 

  

* niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 4 do umowy 

  

Wzór Protokół odbioru wdrożenia 

dotyczący Umowy nr ZP-DI-80/18 z dnia …………..… r.  

sporządzony w ………………. dnia ......................  

  

Wykonawca  

  

Zamawiający  

…  Urząd Dozoru Technicznego 

ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa 

  

1. Wyszczególnienie:  

  

Wykonana usługa zgodnie z §2 ust. 2 pkt.2. 

  

2. Decyzja o odbiorze  

Zamawiający stwierdza, że usługa wykonana zgodnie z §2 ust. 2 pkt.2 zostaje odebrana/NIE 

zostaje odebrana*.  

  

3. Przyczyny odrzucenia (w przypadku odrzucenia odbioru)  

………………………………. 

……………………………….  

  

4. Dotrzymanie terminu  

Rozwiązanie zostało dostarczone w terminie*.  

Rozwiązanie NIE zostało dostarczone w terminie*.  

  

5. Uwagi i postanowienia dodatkowe ………………………………..  

6. Załączniki:  

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

3. ………………………………………  

  

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

  

  

 ………………………….……    ………………………………..  

 Przedstawiciel Wykonawcy      Przedstawiciel Zamawiającego  

  

* niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 5 do umowy 

 

Wzór Protokół odbioru szkolenia 

dotyczący Umowy nr ZP-DI-80/18 z dnia ………… r.  

sporządzony w ………………. dnia ......................  

  

Wykonawca  

  

Zamawiający  

…  Urząd Dozoru Technicznego 

ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa 

  

6. Wyszczególnienie:  

Lp.  Nazwa  
Czas trwania 

szkolenia  

Liczba 

uczestników 

szkolenia  
UWAGI  

          

7. Decyzja o odbiorze  

Zamawiający stwierdza, że szkolenie:  

3) wyszczególnione w poz. ………………….. zostaje odebrane*,  

4) wyszczególnione w poz. ………………….. NIE zostaje odebrane*,  

  

8. Przyczyny odrzucenia (w przypadku odrzucenia odbioru)  

………………………………..  

………………………………..  

9. Dotrzymanie terminu  

Rozwiązanie zostało dostarczone w terminie*.  

Rozwiązanie NIE zostało dostarczone w terminie*.  

  

10. Uwagi i postanowienia dodatkowe  

………………………………..  

  

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

  

  

  

 

 ………………………….……    ………………………………..  

 Przedstawiciel Wykonawcy      Przedstawiciel Zamawiającego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 6 do umowy 

 

Protokół końcowy 

dotyczący Umowy nr ZP-DI-80/18 z dnia ……...… r.  

sporządzony w …………….… dnia ......................  

data wykonania Przedmiotu Umowy…………  

  

Wykonawca  

  

Zamawiający  

  Urząd Dozoru Technicznego 

ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa 

  

1. Wyszczególnienie:  

Lp.  Nazwa UWAGI  

  Sporządzenie Projektu wdrożenia   

  Uruchomienie systemu   

  Wdrożenie   

  Szkolenie   

 

2. Decyzja o odbiorze  

Zamawiający stwierdza, że przedmiot Umowy:  

1) wyszczególnione w poz. ………………….. zostaje odebrane*,  

2) wyszczególnione w poz. ………………….. NIE zostaje odebrane*,  

  

3. Przyczyny odrzucenia (w przypadku odrzucenia odbioru)  

………………………………..  

………………………………..  

4. Dotrzymanie terminu  

Rozwiązanie zostało dostarczone w terminie*.  

Rozwiązanie NIE zostało dostarczone w terminie*.  

5. Uwagi i postanowienia dodatkowe ………………………………..  

  

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

  

 

 

 

 ………………………….……    ………………………………..  

 Przedstawiciel Wykonawcy      Przedstawiciel Zamawiającego  

  

* niepotrzebne skreślić  

 

 

 



 

 

 Załącznik nr 7 do umowy 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
zawarta dnia ____________ pomiędzy: 

(zwana dalej „Umową”) 
 
 

_______________________________ (*dane podmiotu który umowę zawiera)   

 
zwany w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”  

reprezentowana przez:  
_______________________________________ 

 
oraz 

Urzędem Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie (02-353) przy ulicy Szczęśliwickiej 34, 
REGON 017196300, NIP 5220004617 

 
zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Powierzającym”  

reprezentowanym przez:  

_______________________________________ 
 

 
Użyte w Załączniku określenia oznaczają: 
 

1. Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 
(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), 

2. dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 
fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, 
którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie 
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator 
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, 
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; 

3. administrator danych osobowych (Powierzający) - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ 
publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele  
i sposoby przetwarzania danych osobowych;  

4. przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na 
danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub 
niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 
ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,  

5. dokument - dowolny nośnik, tradycyjny lub elektroniczny, na którym są zapisane dane osobowe; 

6. pracownik - osobę świadczącą pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej; 

§ 1. 
Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego 
Rozporządzenia, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej 
Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie  
z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującego 
prawa. 



 

 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 
Rozporządzenia.  

§ 2. 
Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe 
pracowników UDT niezbędne do prawidłowej realizacji umowy głównej. 

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 
przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy na świadczenie usług utrzymania.  

§ 3. 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do 
ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 
powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 
niniejszej umowy.  

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 
28 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa 
albo zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe  oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 
chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych 
osobowych. 

6. W miarę możliwości technicznych Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi  
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane 
dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godzin. 

 
§ 4. 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) Rozporządzenia ma prawo kontroli lub, czy środki 
zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 
danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 
przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli  
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 14 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

  
§ 5. 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 
pisemnej zgody Administratora danych.   



 

 

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 
polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający 
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim 
przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora 
danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi 
na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w umowie winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie 
zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.  

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie 
się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

 
§ 6. 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 
osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych 
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 
przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o 
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 
skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, 
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie 
przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 
upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy 
wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.  

 
§ 7. 

Czas obowiązywania umowy 
 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od ……………………. do 3 lat od zakończenia świadczenia usług. 
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu 

wypowiedzenia. 
§ 8. 

Rozwiązanie umowy 

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym,  
gdy Podmiot przetwarzający: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich  
w wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych. 
 

§ 9. 
Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od 
współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody 
Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

_______________________                                                           ____________________ 
Administrator danych                          Podmiot przetwarzający 


