
 

 

Zał. Nr 2 do zaproszenia 

	
UMOWA	O	DZIEŁO	nr	NG‐NiK.2611.6.2016	

 
 

zawarta w dniu …………… 2016 r. w Warszawie, pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy 
ul. Wspólnej 2, zwanym dalej ,,Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Pana Kazimierza Bujakowskiego – Głównego Geodetę Kraju, 
Pana Krzysztofa Podolskiego – Dyrektora Biura Obsługi Urzędu, 

a 

…………………………………….., zwanym dalej ,,Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

………………………………………….. 

 

Umowa niniejsza, zwana dalej ,,Umową”, została zawarta z wyłączeniem ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej 
,,Ustawą”, - art. 4 pkt 8 Ustawy. 

 
§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest sporządzenie do 15 opinii, zwanych dalej ,,opiniami”, o których 
mowa w art. 84 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zwanego dalej jako „k.p.a.”, 
niezbędnych do wykorzystania w ramach postępowań skargowych. Ilość opinii zleconych 
Wykonawcy będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego wynikających z konieczności 
skorzystania z wiadomości specjalnych, zgodnie z art. 84 § 1 k.p.a. 
2. Zamawiający udostępni w swojej siedzibie dokumenty niezbędne do sporządzenia opinii. 
3. Wszystkie materiały, niezbędne do sporządzenia opinii, zapewni Wykonawca we własnym 
zakresie i na własny koszt. 
 

§ 2 
Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednia wiedzą, doświadczeniem oraz 
uprawnieniami niezbędnymi do należytego sporządzenia opinii i zobowiązuje się je wykonać 
z należytą starannością, według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności, z uwzględnieniem 
obowiązujących przepisów prawa oraz przyjętych standardów. 
 

§ 3 
1. Umowa obowiązuje do wyczerpania limitu opinii, którym mowa w § 1 ust. 1, nie dłużej 
jednak, niż do dnia 23 grudnia 2016 r. 
2. Opinie sporządzane będą na podstawie jednostkowych zleceń Zamawiającego, 
określających termin sporządzenia opinii, nie krótszy niż 7 dni roboczych. W razie opóźnienia 
w przekazaniu opinii, Zamawiającemu przysługują kary umowne przewidziane w § 5 ust. 2. 
3. Odbioru poszczególnych opinii dokona Komisja Odbioru powołana przez Zamawiającego, 
zwana dalej „Komisją”. 
4. Podstawą dokonania odbioru opinii będzie protokół odbioru podpisany przez Komisję bez 
zastrzeżeń. 
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5. Wykonawca każdorazowo, najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem 
przekazania opinii, powiadomi pisemnie Zamawiającego o dacie przekazania jej do odbioru. 
6. Komisja oceni opinię w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej przekazania 
Zamawiającemu. 
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisję wad opinii, Komisja wyznaczy Wykonawcy 
termin poprawienia opinii, zgodnie z treścią protokołu odbioru. 
8. W przypadku niedochowania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 
2, Zamawiający może odstąpić od Umowy i zażądać zapłaty kary umownej przewidzianej 
w § 5 ust. 1. 
9. Po otrzymaniu poprawionej opinii, Komisja dokona ponownej oceny prawidłowości jej 
wykonania w terminie do 5 dni roboczych. 
10. W przypadku ponownego stwierdzenia przez Komisję wad w wykonaniu opinii, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy i zażądać zapłaty kary umownej, przewidzianej 
w § 5 ust. 1, za wykonanie całego przedmiotu Umowy. 
 

§ 4 
1. Wynagrodzenie za sporządzenie jednej opinii ustala się na kwotę brutto …………. zł. 
(słownie: ……………), w tym kwota netto …………. zł (słownie: ……………), wartość 
podatku VAT ………….. (słownie: …………..), przy czym łącznie wynagrodzenie za 
wykonanie całego przedmiotu Umowy nie może przekroczyć kwoty …………..(słownie: 
…………..). 
2. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku 
z wykonaniem przedmiotu Umowy oraz obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie na 
Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie wskazanym 
w Umowie. 
3. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie danej opinii nastąpi na podstawie faktury/rachunku 
Wykonawcy. 
4. Podstawą wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę będzie protokół, o którym 
mowa w § 3 ust. 4. 
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę w fakturze/rachunku, przy czym za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia 
rachunku Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za 
które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za 
wykonanie całego przedmiotu Umowy. 
2. W przypadku opóźnienia w stosunku do terminów określonych zgodnie z § 3 ust. 
2 lub 7, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za wykonanie 
całego przedmiotu Umowy. 
3. Kary umowne, będą płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane 
w wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni. 
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4. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą być potrącone z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia. 
5. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość 
należnych kar umownych. 
6. W celu uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie ustalają, że przy dochodzeniu kar 
umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody ani jej 
wysokości. 
 

§ 6 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu Umowy. 
2. W przypadku, gdyby w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zlecił Wykonawcy 
sporządzenie mniejszej liczby opinii, niż wskazana w § 1 Wykonawcy nie jest należne 
odszkodowanie ani wynagrodzenie przenoszące wynagrodzenie ustalone przy uwzględnieniu 
liczby faktycznie sporządzonych i odebranych przez Zamawiającego opinii. Wykonawca nie 
może również żądać przedłużenia okresu obowiązywania Umowy. 
 

§ 7 
1. Autorskie prawa majątkowe do opinii przechodzą na Zamawiającego, który ma wyłączne 
prawo do korzystania z opinii i rozporządzania nimi na następujących polach eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie opinii, wytwarzanie dowolną techniką 
egzemplarzy opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, dowolną techniką cyfrową; 

2) wprowadzanie egzemplarzy opinii do obrotu; 

3) rozpowszechnianie opinii wszelkimi metodami (także w sieci Internet) w taki 
sposób, aby odbiorca mógł zapoznać się z jej treścią, a także użyczanie lub najem 
egzemplarzy opinii; 

4) łączenie fragmentów opinii z innymi utworami i ich dostosowywanie; 

5) przekształcanie formatu pierwotnego opinii na dowolny inny format, wymagany 
przez Zamawiającego; 

6) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, 
reemitowanie za pośrednictwem nadajników naziemnych, satelitarnych oraz 
w sieciach kablowych; 

7) dokonywanie skrótów, cięć, montażu, tłumaczeń, korekt, przeróbek, zmian 
i adaptacji w tym modyfikowanie całości lub części opinii, wprowadzanie 
jakichkolwiek zmian; 

8) wykorzystywanie opinii lub jej dowolnych części do prezentacji; 

9) sporządzanie wersji obcojęzycznych; 

10) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub dokonywanie jakichkolwiek 
innych zmian. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 2, następuje z chwilą 
odbioru przedmiotu Umowy w odniesieniu do wszystkich opinii zawartych w przedmiocie 
Umowy bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy. 
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3. Wykonawca oświadcza, że jego prawa autorskie do opinii nie są ograniczone w zakresie 
objętym Umową oraz, że jego opinie są całkowicie oryginalne i nie zawierają żadnych 
zapożyczeń z innego utworu, które mogłoby powodować odpowiedzialność Zamawiającego. 
4. Zamawiający uprawniony jest do oznaczania opinii w sposób dowolny, wskazujący, że 
przysługują mu w stosunku do niej majątkowe prawa autorskie.  
5. Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią nabytych autorskich 
praw majątkowych. 
6. Zamawiający jest uprawniony do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego w stosunku do opinii. 
7. Autorskie prawa majątkowe przechodzą na Zamawiającego z chwilą przyjęcia opinii. 

 
§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
2. Zmiany Umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 
§ 9 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający  Wykonawca 

  
 


