
 Załącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy  

Znak sprawy 520.261.1. .….2021.IGC 

U M O W A Nr 520.262.1….2022.IGC 

 

Dostawa żurawia na podwoziu samochodowym do wkolejenia tramwajów  

zawarta w dniu ......................... r. w Gdańsku, 

zwana dalej „umową” 

pomiędzy: 

Gdańskimi Autobusami i Tramwajami Sp. z o.o., 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2, zarejestrowaną 

w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000186615, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 

2040000711, Regon 192993561, o kapitale zakładowym 69 171 000,00 zł, posiadającą status dużego 

przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych,  reprezentowaną 

przez: 

 

1. ............................................................................................................... 

2. ............................................................................................................... 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym“, 

a 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

reprezentowaną/ reprezentowanym 

przez  

1. ................................................................................................................... 

zwaną/ zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą“, 

łącznie dalej zwanych „Stronami” lub z osobna „Stroną”, 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego sektorowego nr 520.261.1.10.2021.IGC  z dnia ..............r. podlegającego przepisom 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, z 

późn.zm.), jak również zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako 

„SWZ”) oraz wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, została zawarta umowa 

następującej treści: 

 



§ 1. Przedmiot i zakres umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowego żurawia na podwoziu 

samochodowym  do obsługi tramwajów przez pogotowie techniczne. 

2. Przedmiot umowy obejmuje również:  

1) Przedłożenie kompletu dokumentów umożliwiających zarejestrowanie pojazdu (fabrycznie 

nowego żurawia na podwoziu samochodowym do obsługi tramwajów),  

2) Pozyskanie decyzji Urzędu Dozoru Technicznego (dalej UDT) o dopuszczeniu żurawia, na 

podwoziu samochodowym do obsługi tramwajów,  do eksploatacji,  

3) Dostarczenie dokumentacji i oprogramowania wskazanych w § 2 ust 4 umowy,  

4) Szkolenie dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi żurawia, na podwoziu 

samochodowym  do obsługi tramwajów, na zasadach określonych w § 2 ust. 7 umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać świadectwo dopuszczenia do ruchu  (żurawia na podwoziu 

samochodowym do obsługi tramwajów ) pojazdu pogotowia technicznego najpóźniej do dnia 

dostawy pojazdu do Zamawiającego.  

4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. 

 

§ 2.  Odbiory. Zobowiązania Wykonawcy. 

1. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć żuraw na podwoziu samochodowym do obsługi tramwajów  

do Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Wrzeszcz,  80-306 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 110, (dalej 

„Zajezdnia Zamawiającego”). 

2.  Dostawa żurawia na podwoziu samochodowym do obsługi tramwajów odbędzie się w dniu 

roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem 

na co najmniej 3 dni roboczych o planowanej dostawie żurawia na podwoziu samochodowym do 

obsługi tramwajów. Zamawiający potwierdzi możliwość odbioru w planowanym terminie lub 

wyznaczy inny termin (późniejszy od proponowanego, wynoszący maksymalnie 5 dni roboczych). 

Powiadomienia zostaną przekazane przy użyciu e-mail. 

3. Odbiór żurawia na podwoziu samochodowym do obsługi tramwajów odbywać się będzie przy 

udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego i zostanie potwierdzony 

podpisaniem przez obie Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru żurawia. Wzór protokołu odbioru 

technicznego żurawia do wkolejania tramwajów, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi 

Załącznik nr 1 do umowy. 

4. Wykonawca wraz z dostawą żurawia  na podwoziu samochodowym do obsługi tramwajów   

przekaże Zamawiającemu: 

1) dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji pojazdu. Wykonawca zobowiązuje się do 

uzupełnienia dokumentów wymaganych do rejestracji w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby 

przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia,  

2) dokumentację techniczno-ruchową pojazdu, instrukcje obsługi i użytkowania pojazdu w tym 

instrukcję stanowiskową BHP dla kierowcy/operatora żurawia, instrukcje urządzeń 

peryferyjnych. Wymagane jest przekazanie 2 egzemplarzy „papierowych” i jednego    w postaci 

elektronicznej na płycie CD/DVD lub innym nośniku, 



3) książkę gwarancyjną,  

4) 2 komplety instrukcji serwisowych i konserwacji żurawia, 

5) 2 komplety katalogów części zamiennych, 

6) dokumentację z przeprowadzonej instalacji elektroniki pokładowej w formie schematów 

połączeń oraz położeniem podzespołów w pojeździe, 

7) licencje uprawniające do użytkowania, w tym licencje na informatyczne systemy sterujące 

autokomputerem,  

8)  certyfikaty, w tym oznaczenie CE (wystawione przez producenta) dla urządzeń, aprobaty 

techniczne dla materiałów zastosowanych do wykonania umowy, certyfikaty EMC, 

9) instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń, o których mowa w Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, 

10) katalog norm czasowych obejmujący wszystkie czynności przewidywane podczas naprawy lub 

wymiany z tytułu gwarancji. 

5. Dostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, warunkuje dokonanie 

odbioru żurawia na podwoziu samochodowym do obsługi tramwajów  . Dostarczenie dokumentów 

zostanie odnotowane w Protokole odbioru technicznego żurawia do wkolejenia tramwaju. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyka związane z transportem żurawia  na podwoziu 

samochodowym do obsługi tramwajów  do miejsca odbioru.  

7. Wykonawca w dniu dostawy żurawia na podwoziu samochodowym do obsługi tramwajów   

przeprowadzi szkolenie techniczne dla pracowników Zamawiającego, spełniające następujące 

wymagania: 

1) zakres szkolenia obejmie zagadnienia w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi w tym 

zagadnienia związane z bhp, 

2) uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wszystkimi podzespołami żurawia, 

3) szkolenie będzie przeprowadzone na terenie Zajezdni Zamawiającego, 

4) Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia przeszkolonym pracownikom Zamawiającego 

imiennego zaświadczenia o uzyskanych kwalifikacjach do obsługi żurawia, 

5) szczegółowy harmonogram szkolenia technicznego oraz materiały szkoleniowe Wykonawca   

przekaże Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni roboczych przed dostawą, 

6) przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu szkolenia 

technicznego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do umowy. 

8. Wykonawca udziela niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do wszystkich 

dostarczonych w ramach umowy utworów (dokumentacji, licencji, oprogramowania), w zakresie 

uprawniającym Zamawiającego do korzystania z utworów w celu eksploatacji dostarczonego 

żurawia, jego serwisowania, napraw i modernizacji, z dniem przekazania utworów Zamawiającemu. 

9. Licencja obejmuje co najmniej następujące pola eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu w całości lub w części – wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową,  



2) zmiany/modyfikacji układu, treści lub jakichkolwiek innych zmian, z zachowaniem wszystkich 

pól eksploatacji określonych w niniejszym ustępie na części zmienione/zmodyfikowane; 

3) upublicznienia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia na modernizację, naprawę lub zakup części zamiennych do żurawia. 

10. Wynagrodzenie za udzielenie licencji zostało ujęte w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

11. Wraz z udzieleniem licencji na Zamawiającego przechodzi własność nośników, na których 

utrwalone zostały utwory. 

§ 3. Gwarancja 

1. Wykonawca udziela, zgodnie z ofertą, ….. miesięcy gwarancji na przedmiot umowy. Okres 

gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru 

technicznego żurawia na podwoziu samochodowym  do wkolejenia tramwaju.  

2. Gwarancja obejmuje cały pojazd wraz z układami napędowymi i żurawiem. 

3. Z gwarancji wyłączone są materiały eksploatacyjne, bezpieczniki, żarówki, paski klinowe, klocki 

hamulcowe, filtry gazu, wkłady filtra oleju, wkłady filtra powietrza, opony. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do stosowania zamienników wymienionych materiałów eksploatacyjnych i części, o tej 

samej klasie jakościowej, bez utraty uprawnień z gwarancji. 

4. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez wypadek, pożar, klęski żywiołowe lub 

eksploatację niezgodną z otrzymaną od Wykonawcy instrukcją obsługi żurawia na podwoziu 

samochodowym do obsługi tramwajów  . 

5. Zamawiający zgłasza wadę na adres mailowy:……………………… lub telefonicznie na 

numer:………………… Zgłoszenie telefoniczne wymaga potwierdzenia e-mailem. 

6. Wykonawca niezwłocznie potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia wady.  

7. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia wady przystąpi do usunięcia 

wady. Wada powinna zostać usunięta w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W 

uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie okresu 

wymaganego dla usunięcia wady.  

8. W przypadku powtarzającej się co najmniej trzykrotnie wady tego samego rodzaju, tj. dotyczącej 

tego samego zespołu lub podzespołu, Zamawiający żądać będzie wymiany wadliwego zespołu lub 

podzespołu na nowy, wolny od wad. 

9. Niezależnie od postanowień ust. 8 niniejszego paragrafu, wymiana zespołu lub podzespołu na nowy 

rozpoczyna na nowo bieg okresu gwarancji na ten zespół lub podzespół. 

10. W wypadku nieprzystąpienia do usunięcia lub nieusunięcia wady w terminie, Zamawiający zleci 

naprawę lub wymianę gwarancyjną innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu 

gwarancyjnego, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

12. Wykonawca po okresie gwarancji zapewni części zamienne do wykonania napraw gwarancyjnych. 

13. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

 

§ 4.Termin wykonania umowy 



Termin wykonania umowy 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia ....................r. do dnia 

...................r.  

§ 5. Wartość umowy 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dostawę  Przedmiotu umowy w wysokości: 

………………. zł netto   + ……………. VAT, ………………… zł brutto. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu umowy, 

w tym wszelkie podatki, opłaty, koszty transportu itp. 

 

§ 6. Sposób rozliczenia umowy 

1. Za prawidłowe wykonanie umowy, potwierdzone podpisaniem, bez zastrzeżeń, Protokołu odbioru 

technicznego żurawia do wkolejenia tramwaju (Załącznik nr 1 do Umowy).  Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy kwotę wynagrodzenia określoną w § 5 ust  1 umowy na podstawie prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury  ; 

2. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 

3. Fakturę Wykonawca wystawi na Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 

80-252 Gdańsk, NIP 2040000711. 

4. Faktura zostanie doręczona osobiście, kurierem lub zostanie przesłana listem poleconym za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Zamawiającego wskazany w § 12 ust. 2 pkt 2 umowy 

lub na podstawie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i przesłanej do Zamawiającego za 

pośrednictwem platformy zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno–prywatnym(Dz.U. z 2018 r. poz. 2191). 

5. Zamawiający będzie realizował płatności wyłącznie na rachunki bankowe Wykonawcy figurujące                    

w wykazie podatników VAT prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT).  

6. Wykonawca oświadcza, że na wystawionej przez niego fakturze będzie rachunek figurujący na 

wykazie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

7. Należność za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, zostanie uregulowana przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury: przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze . 

8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego. 

 

§ 7. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy: 

1) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji; 

2) w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy żurawia o okres co najmniej 30 dni w stosunku do 

terminu określonego w § 4 umowy; 



3) w przypadku dostarczenia żurawia nieodpowiadającego wymaganiom umowy,                                        

w szczególności jeżeli żuraw nie może być dopuszczony do ruchu lub zarejestrowany w UDT 

lub zawiera inne wady niepozwalające na użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 lub 3 niniejszego paragrafu Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do należytego wykonywania obowiązków, wskazując mu termin nie krótszy niż 7 dni 

na usunięcie uchybień.  W przypadku upływu terminu bez podjęcia wymaganych czynności 

Zamawiający odstąpi od umowy, zawiadamiając Wykonawcę pismem o odstąpieniu od umowy,              

w terminie 30 dni od upływu terminu z ww. pisma. 

3. Wykonanie prawa do odstąpienia od umowy nie ogranicza prawa do naliczenia kar umownych,                    

o których mowa w § 8 umowy. 

§ 8. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w przypadku: 

1) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –                            

w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy, 

2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, w określonym                           

w umowie terminie – w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy 

za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 20% wartości brutto umowy określonej w § 

5 ust. 1 umowy, 

3) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej                      

w § 5 ust. 1 umowy, 

4) zwłoki w przystąpieniu do usunięcia wad zgłoszonych w ramach gwarancji – w wysokości 0,1% 

wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy  za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie 

więcej niż 10% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy, 

5) zwłoki w usunięciu wad zgłoszonych w ramach gwarancji – w wysokości 0,1% wartości brutto 

umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy  za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% 

wartości  brutto umowy określonej w § 5 ust.1 umowy; 

6) zwłoki w przeprowadzeniu szkolenia technicznego pracowników Zamawiającego, o którym 

mowa w § 2 ust. 7 umowy – w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu 

usługi przeszkolenia, jednak nie więcej niż 20% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 

umowy, 

7) postoju pojazdu ze względu na wystąpienie wady po raz trzeci lub kolejny w tym samym zespole 

lub podzespole, który był już przedmiotem naprawy – w wysokości 500 zł za każdy dzień 

postoju. 

2. Zamawiający, po ustaleniu istnienia przesłanek naliczenia kar umownych, wezwie Wykonawcę do 

wykazania, we wskazanym przez siebie terminie, iż nie ponosi winy za wystąpienie zdarzenia, na 

podstawie którego zobowiązany jest do zapłaty kary umownej. Po wpłynięciu wyjaśnienia 

Zamawiający ustali, czy nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, i poinformuje Wykonawcę na piśmie 

o decyzji w sprawie naliczenia kary umownej. 



3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za 

wykonanie umowy. 

4. Kary umowne określone w niniejszej umowie mogą być naliczane z różnych tytułów do łącznej 

wysokości 30% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust.1 umowy. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wysokość kar umownych, 

wystawiając jednocześnie notę księgową. 

6. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone drugiej Stronie na skutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających 

z umowy w przypadku siły wyższej. 

7. Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależnie od woli i działań Stron, których 

powstania żadna ze Stron nie mogła przewidzieć i których powstaniu lub skutkom nie mogła 

zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą mogą być uznane w szczególności 

takie okoliczności jak: klęski żywiołowe i anormalne warunki pogodowe, katastrofy, mobilizacje, 

embargo, strajki, zamknięcie granic lub istotne utrudnienie ruchu na granicach, wydane przez 

władze publiczne zakazy transportowe, uniemożliwiające całkowite lub częściowe wykonanie 

umowy. Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie 

w ciągu 7 dni roboczych drugiej Strony pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę 

siły wyższej. Strony zobowiązują się do podjęcia niezwłocznych działań, mających na celu 

określenie sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji w celu wykonania postanowień umowy. 

8. Jeśli okoliczności siły wyższej będą trwać nieprzerwanie dłużej niż jeden miesiąc, to każda ze Stron 

może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, nie 

ponosząc odpowiedzialności z tytułu rozwiązania umowy. 

9. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na 

zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

§ 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. 

2. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 2% 

wartości brutto umowy za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanej w § 5 ust.1 umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono do Zamawiającego w następujący 

sposób: 

1) w części dotyczącej należytego wykonania umowy – w formie 

.......................................................... 

2) w części dotyczącej gwarancji i rękojmi – w formie .......................................... 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminach: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwotę ............. w terminie 30 dni 

od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwotę ........... w terminie 15 dni 

po upływie okresu gwarancji oraz rękojmi w wykonaniu przedmiotu umowy. 



5. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy muszą być dokonywane                                         

z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości. 

 

§ 10. Zmiany w umowie 

1. Zmiany umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone w formie 

pisemnej i podpisane przez Strony umowy, pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają 

możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, wszelkich zmian dopuszczalnych                   

z mocy prawa i nie uwzględnionych w SWZ, a także zmian, których zakres, charakter i warunki 

wprowadzenia przewidziano w ustępach następnych.  

2. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie: 

1) Zmiana terminu wykonania dostawy lub szkolenia z przyczyn niezależnych bezpośrednio od 

Stron umowy, w szczególności udokumentowanych trudności w pozyskaniu materiałów i części 

przez Wykonawcę ze względu na sytuację na rynku właściwym – o okres odpowiadający 

występowaniu takich trudności, 

2) Zmiana terminu wykonania dostawy lub szkolenia na wniosek Zamawiającego, ze względu na 

okoliczności pozostające po jego stronie – o okres wskazany przez Zamawiającego jednak nie 

dłuższy niż 1 miesiąc, 

3) Zmiana rozwiązań technicznych lub technologicznych dostarczanego żurawia na lepsze, w tym 

pozwalające na osiągniecie korzyści lub oszczędności przez Zamawiającego w toku 

eksploatacji; zmiana może prowadzić do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy                                                 

o udokumentowany wzrost kosztów związanych z wprowadzoną zmianą, 

4) Zmiana rozwiązań technicznych lub technologicznych dostarczanego żurawia w przypadku 

niedostępności rozwiązań przewidzianych w ofercie, polegająca na wprowadzeniu rozwiązań 

nowszych; zmiana nie może prowadzić do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Wskazanie powyższych okoliczności zmian umowy nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do 

wprowadzenia tych zmian.  

4. Wnioski o dokonanie zmian będą składane na piśmie wraz z opisem i uzasadnieniem oraz 

propozycją aneksu przez Stronę zainteresowaną dokonaniem danej zmiany. Po otrzymaniu 

wniosku o dokonanie zmiany, druga ze Stron poinformuje pisemnie o swojej decyzji bądź zwróci 

podpisany aneks. 

§ 11. Ochrona danych osobowych 

1. W związku z realizacją umowy Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe przedstawiciela 

Zamawiającego jako uprawniony odbiorca w celu zapewnienia komunikacji i w zakresie niezbędnym 

do prawidłowego wykonania umowy określonym w § 12 ust. 1 pkt 2. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować obowiązek informacyjny wobec pracowników 

Zamawiającego. 

3. Przy niniejszej umowie Zamawiający przekazał Wykonawcy klauzulę informacyjną dla Wykonawcy 

i jego przedstawiciela, którego dane zostały określone w § 12 ust 1 pkt 1 umowy zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać klauzulę informacyjną, o której mowa powyżej swojemu 

Przedstawicielowi. 



§ 12. Przedstawicielstwo stron 

1. Do kontaktów, w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy, Strony upoważniają: 

1) ze strony Wykonawcy: ..................................................................................... 

2) ze strony Zamawiającego: Kierownik Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Wrzeszcz – Piotr Myca, 

tel. +48 693 898 077, myca@gait.pl 

2. Adresy do korespondencji: 

1) Wykonawca: ..................................................................... 

2) Zamawiający: Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk. 

 

§ 13. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony będą rozwiązywały 

polubownie, a spory nierozwiązane w sposób polubowny rozstrzygał będzie sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

5. Integralną część umowy stanowią Załączniki.  

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Protokół odbioru technicznego żurawia do wkolejania tramwajów 

Załącznik nr 2 – Protokół szkolenia technicznego dla pracowników GAiT Sp. z o.o. 

Załącznik nr 3 - Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla Wykonawcy  

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA  



Załącznik nr 1 

 do umowy nr ..................................... 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO ŻURAWIA DO WKOLEJANIA TRAMAWAJÓW 

 

1. Dane techniczne, nr identyfikacyjny …………………………………………………………………… 

Dane ogólne 

Kompletacja dostarczanego 

żurawia na podwoziu 

samochodowym do obsługi 

tramwajów /wypełnia 

Wykonawca/ 

Potwierdzenie kompletacji 

(podpis) 

Zamawiający/Wykonawca 

Żuraw do wkolejania tramwajów     

Typ, model     

Nr identyfikacyjny VIN     

Rok produkcji     

Nr karty pojazdu     

 Liczba miejsc     

Dopuszczalna Masa Całkowita     

Silnik 

Producent     

Typ     

Pojemność silnika     

Moc silnika kW/KM     

Niniejszym stwierdza się zgodność dostawy z zawartą umową Nr ……………………  

z dnia ……………….., z obowiązującymi normami i przepisami określonymi w opisie przedmiotu umowy 

w SWZ. Zamawiający potwierdza otrzymanie wszystkich / niektórych  dokumentów określonych                    

w  § 2 ust. 4  w/w Umowy. 

Podpisy osób dokonujących odbioru – przedstawiciele Zamawiającego   

1. …………………………………………....... 

2. ……………………………………………… 

3. ………………………………………………  

Podpisy osób dokonujących odbioru – przedstawiciele Wykonawcy    

1. …………………………………………....... 

2. ……………………………………………… 

3. ………………………………………………  

  



 

  Załącznik nr 2 

do umowy nr .............. 

 

PROTOKÓŁ SZKOLENIA TECHNICZNEGO DLA PRACOWNIKÓW  

GAiT Sp. z o.o.  

1. Uczestnicy szkolenia 

 

Lp. Imię i Nazwisko  Data podpis 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

Przedstawiciele Zamawiającego     Przedstawiciele Wykonawcy 



Załącznik nr 3 

do umowy nr ……………….. 

 

 

 

Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla Wykonawcy  

 

Zgodnie z art. 13 i 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gdańskie Autobusy i Tramwaje  Sp. z o.o. z siedzibą  

w Gdańsku (80-252) przy ul. Jaśkowa Dolina 2, działająca  na podstawie wpisu do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ 

w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000186615, REGON 

192993561, NIP 2040000711. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w Gdańskich Autobusach i Tramwajach 

Sp. z o. o, z którym można kontaktować się drogą elektroniczną poprzez e-mail: iod@gait.pl lub drogą 

telefoniczną pod numerem tel. 693-898-274.   

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) Podjęcia działań przed zawarciem umowy, której dane dotyczą lub wykonania umowy Nr .......... której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. 

b) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z: 

- Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 t.j.) w celach 

przechowywania informacji dla celów podatkowych i rachunkowych. 

c) Realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych w celu dochodzenia                   

i obrony przed roszczeniami oraz przetwarzania danych osób reprezentujących Wykonawcę                             

w związku z wykonywaną umową lub zleceniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie 

imienia i nazwiska oraz danych teleadresowych. 

4. Kategorie danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe osób reprezentujących będą 

przetwarzane w następującym zakresie: 

a) Dane identyfikacyjne osoby reprezentującej Zarząd Wykonawcy, 

b) Imię i nazwisko oraz dane teleadresowe przedstawicieli Wykonawcy.  

5. Źródło danych: 

a) Pani/Pana danie w celu zapewnienia integralności (aktualności, weryfikacji, poprawności                             

i kompletności danych) mogą być pozyskiwane również z publiczno-dostępnych ewidencji i rejestrów 

np. CEiDG, KRS, Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. 

b) Pani/Pana dane jako przedstawiciela/osoby do kontaktu w umowie zostały pozyskane od Wykonawcy. 

mailto:iod@gait.pll


6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 t.j.) oraz organy publiczne lub inne podmioty 

upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi techniczne, informatyczne 

oraz doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe, firmy archiwizujące dokumenty, operator pocztowy. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie 

przez okres niezbędny do obsługi dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku prawnego 

administratora danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub o rachunkowości) w zależności, 

który z tych okresów będzie dłuższy. 

8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy. 

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

10. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

11. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO,                         

z wyjątkiem przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, w wypadku 

określonym w pkt 3 c) niniejszej klauzuli.  

 

 


