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Wzór Umowy nr …………………….. 
 
 
zawarta w dniu ……………………….. w Warszawie pomiędzy:  
 
Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, przy 
ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, zwanym w treści Umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym 
przez: 
 

………………………………………………………………,  
………………………………………………………………, 

 
a 
 
……………………….. z siedzibą w …………………. przy ul. ……………………….., wpisanym 
do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez …………………….……………., pod numerem 
KRS…………, REGON …………, NIP …………., 
zwanym w dalszej treści Umowy ,,Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 

………………………………………………………………,  
………………………………………………………………, 
 

zwanymi w treści Umowy łącznie „Stronami”, a każda z nich osobno „Stroną”. 
 
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na Świadczenie usług związanych z dostosowaniem kartograficznych opracowań tematycznych  
w postaci cyfrowych map hydrograficznych wykonanych w ramach Projektu enviDMS do zgodności 
 z nowymi wytycznymi technicznymi, nr ref.: BO-ZP.2610.37.2016.GI.enviDMS, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  2015 r., poz. 2164 ze 
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawarta została Umowa, o następującej treści: 
 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług związanych z dostosowaniem kartograficznych 
opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych wykonanych w ramach 
Projektu enviDMS do zgodności z nowymi wytycznymi technicznymi – Część I - VI. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje: 
1) dostosowanie 48 arkuszy kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych 

map hydrograficznych o szczegółowości odpowiadającej skali 1:10 000: Część I – 16 arkuszy, 
Część III – 16 arkuszy i Część V – 16 arkuszy; 

2) dostosowanie 307 arkuszy kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych 
map hydrograficznych o szczegółowości odpowiadającej skali 1:50 000: Część II – 147 
arkuszy, Część IV – 85 arkuszy i Część VI – 75 arkuszy. 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 
(SOPZ) stanowiącym Załącznik do Umowy. 

4. Przedmiot Umowy zrealizowany będzie w ramach projektu „Model bazy danych przestrzennych 
dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie 
kartograficznych opracowań tematycznych” - enviDMS, realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych”, 
współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego na lata 2009-2014. Realizacja przedmiotu Umowy finansowana jest z budżetu 
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projektu enviDMS. Zmiana źródeł finansowania przedmiotu Umowy  nastąpi w formie pisemnej, 
zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 

§ 2. 

Termin wykonania 

1. Przedmiot Umowy musi zostać zrealizowany w terminie: 
a) 30 dni od dnia zawarcia Umowy dla części I, III, V, 
b) 50 dni od dnia zawarcia Umowy dla części II, IV, VI. 

2. Każda część przedmiotu Umowy wykonana zostanie w 2 Etapach. Szczegółowy zakres prac 
określono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik do 
Umowy.  

3. Wykonawca wykona i przedstawi do odbioru w ramach poszczególnych Etapów, o których mowa 
w ust. 2, przedmiot Umowy w następujących terminach: 
1) dla część I, III i V: 

a) Etap 1 – nie później niż 20 dni od dnia zawarcia Umowy, 
b) Etap 2 – nie później niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy, 

2) dla część II, IV i VI: 
a) Etap 1 – nie później niż 40 dni od dnia zawarcia Umowy, 
b) Etap 2 – nie później niż 50 dni od dnia zawarcia Umowy.  

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi …………zł brutto (słownie złotych 
brutto: …………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem 
przedmiotu Umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat 
i podatków, opłat celnych, itp., przy czym Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wyłącznie  
za przedmiot Umowy prawidłowo wykonany i odebrany zgodnie z § 6 ust. 14 Umowy. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie 
autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 5 Umowy. 

3. Podstawą wystawienia faktury za realizację przedmiotu Umowy jest podpisanie bez zastrzeżeń 
protokołów odbioru poszczególnych Etapów. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający zapłaci przelewem na podstawie faktury  
wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu odbioru przedmiotu Umowy, w terminie do 30 
dni od daty jej dostarczenia, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………..  
Zmiana nr rachunku nastąpi w formie pisemnej, zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających z Umowy 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ani regulować ich w drodze kompensaty. 
Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wyrażał zgody na przystąpienie do długu przez 
podmioty trzecie. 

 
§ 4. 

Obowiązki Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy przy zachowaniu staranności określonej 
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
technicznymi, złożoną ofertą i warunkami Umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu 
Umowy w tym również odpowiada za działania i zaniechania osób i podmiotów, którymi 
posługuje się przy realizacji Umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Przeniesienie przez Wykonawcę praw wynikających z Umowy na osoby trzecie wymaga 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
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4. Wykonawca nie ma prawa, do zatrudniania przy wykonywaniu przedmiotu Umowy 
w jakimkolwiek charakterze osób zatrudnionych u Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia 
przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości 
określonej w § 7 ust. 3 pkt. 4 Umowy, odrębnie za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia pracy kartograficznej w Centralnym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94B, 01-102 
Warszawa. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za materiały źródłowe niezbędne do wykonania 
przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nie udostępniania osobom trzecim materiałów będących 
własnością Skarbu Państwa oraz do nie wykorzystywania ich do sporządzania jakichkolwiek kopii 
lub materiałów pochodnych. 

8. Wykonawca ani podmioty lub osoby działające w jego imieniu nie mają prawa do udostępniania, 
przekazywania lub odsprzedaży (w żadnej formie) jakichkolwiek danych i materiałów 
przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego lub powstałych w wyniku realizacji przedmiotu 
Umowy osobom trzecim ani do wykorzystywania tych materiałów do innych celów, nie będących 
przedmiotem Umowy. 

9. Wykonawca, po wykonaniu przedmiotu Umowy, zobowiązuje się do zwrotu całości dokumentacji 
udostępnionej przez Zamawiającego lub udostępnionej z państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego na okres realizacji przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca, po upływie okresu rękojmi za wady, zobowiązuje się do trwałego usunięcia, 
będących w jego posiadaniu wszystkich danych i materiałów, otrzymanych i powstałych w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów poniesionych przez 
Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę jakichkolwiek praw osób trzecich. 

12. Wykonawca zostanie powiadomiony o wszelkich postępowaniach sądowych i pozasądowych 
dotyczących naruszeń, o których mowa w ust. 11. 

13. Wszystkie dane i materiały oraz dokumentację techniczną powstałą w ramach realizacji 
przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego w terminie 14 dni od dnia odbioru przez Zamawiającego 
przedmiotu Umowy potwierdzonego podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia Dziennika prac.  
15. Wykonawca jest zobowiązany do wdrożenia wewnętrznej kontroli jakości wykonania przedmiotu 

Umowy. 
16. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu lub działającej na jego rzecz 

osobie trzeciej, bieżącej kontroli realizacji przedmiotu Umowy, w formie i terminach 
wyznaczonych przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający lub działająca na jego rzecz osoba trzecia są uprawnieni do przeglądania Dziennika 
prac, kontrolowania postępu i jakości prac oraz wpisywania swoich uwag i zaleceń wiążących 
Wykonawcę w granicach Umowy. 

18. W stosunku do uwag, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Wykonawca powinien 
ustosunkować się na piśmie w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego. 
Nieustosunkowanie się w powyższym terminie przez Wykonawcę do zgłoszonych uwag 
Zamawiającego będzie traktowane jako przyjęcie i zaakceptowanie uwag i ich uwzględnienie. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich 
zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym o wszczęciu 
wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego, a także 
innych istotnych zdarzeniach mających wpływ na wykonanie Umowy. 

20. Wykonawca może – w zakresie przedmiotu Umowy – powierzyć wykonanie usług 
podwykonawcom. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji Umowy podwykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy 
oraz część Umowy, która będzie przez niego wykonywana wraz z zakresem realizowanych przez 
niego zadań. 
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21. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac 
powierzonych podwykonawcy dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej uprzedniej 
zgody Zamawiającego. 

22. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że podwykonawca wskazany przez Wykonawcę nie 
będzie powierzał wykonania całości lub części powierzonych im prac dalszemu podwykonawcy, 
chyba że Wykonawca uzyska od Zamawiającego uprzednią pisemną zgodę na takie powierzenie. 

23. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

24. Rozliczeń finansowych z podwykonawcami dokonuje Wykonawca. 
25. Zamawiający zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby, zwanej dalej Pracownikiem, która w trakcie 
realizacji Umowy wykonywać będzie czynności związane z: 
1) przetwarzaniem danych przestrzennych; 
2) wprowadzaniem danych do baz danych; 
3) integracją i scaleniem danych przestrzennych. 

26. Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownik był zatrudniony na umowę o pracę w czasie 
obowiązywania Umowy zawartej w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, minimalnie na 
okres wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w ust. 25. 

27. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca przedłoży do wglądu kopie umowy o pracę zawartej 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikiem wykonującym ww. czynności. W tym celu 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Pracownika zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Jeżeli Wykonawca nie uzyska 
takiej zgody, zobowiązany jest do przedstawienia dla Zamawiającego innych dowodów 
potwierdzających zawarcie  umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z 
Pracownikiem. 

28. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umowy bądź też dowodów potwierdzających zawarcie 
umowy  o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikiem, świadczącym ww. 
czynności, w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku, o którym mowa w ust. 25, chyba, że Wykonawca wykaże innymi dokumentami, fakt 
zatrudniania Pracownika. 

§ 5. 

Prawa własności intelektualnej 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Utwory powstałe w ramach realizacji przedmiotu Umowy 
nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów, 
praw do baz danych, ani żadnych innych praw. 

2. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich 
zgłaszanych wobec Zamawiającego, w związku z dostarczonymi przez Wykonawcę Utworami, w 
tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie 
działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym 
koszty pomocy prawnej i zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty 
odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z 
tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w 
charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po 
stronie Zamawiającego. 

3. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wytworzonych w ramach 
realizacji przedmiotu Umowy na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy  polach 
eksploatacji, w szczególności:  

a) w zakresie utrwalania na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu im formatu oraz 
zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
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b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
utworu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

d) wykorzystywania utworu lub jego dowolnych części do prezentacji; 
e) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do 

obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci 
telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy; 

f) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu, 
g) sporządzanie wersji obcojęzycznych; 
h) łączenie fragmentów z innymi utworami; 
i) dowolnego przetwarzania utworu, w tym na adaptacje, modyfikacje, aktualizacje, 

wykorzystywanie jako podstawę lub materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów w 
rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu części lub całości Utworów Wykonawca upoważnia 
Zamawiającego do dokonywania zmian w Utworach. 

5. Wykonawca oświadcza, że jego prawa autorskie do Utworów nie będą ograniczone w zakresie 
objętym przedmiotem Umowy, oraz że Utwory nie będą zawierać żadnych zapożyczeń, 
a w szczególności takich, które mogłyby powodować odpowiedzialność Zamawiającego. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią nabytych autorskich praw 
majątkowych do Utworów. 

7. Zamawiającemu służy wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego w stosunku do Utworów. 

8. Wykonawca nie ma prawa do sprzedaży praw autorskich do Utworów, będących przedmiotem 
Umowy.  

9. Zamawiający ma prawo do korzystania z fragmentów Utworów i rozporządzania nimi w zakresie 
pól eksploatacji określonych w ust. 3, jak również przysługuje mu prawo włączania i 
wykorzystywania Utworów w ramach innych utworów i dóbr, w szczególności innych dowolnych 
programów komputerowych, stron WWW, baz danych. 

10. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w imieniu twórcy jego autorskich praw 
osobistych, w szczególności do: 

1) współdecydowania o nienaruszalności treści i formy Utworów, 
2) decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności, 
3) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Utworów. 

11. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na mocy Umowy dokonuje się na czas nieokreślony 
oraz w sposób nieograniczony, co do miejsca. 

12. Wykonawca gwarantuje, że realizacja Umowy nie spowoduje naruszenia czyichkolwiek praw 
autorskich, znaków handlowych, towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych oraz innych 
praw chronionych. 

13. Zamawiający uprawniony jest do oznaczenia wszelkich materiałów powstałych w ramach 
realizacji przedmiotu Umowy w sposób wskazujący, że przysługują mu w stosunku do nich 
autorskie prawa majątkowe. 

 

§ 6. 

Zasady odbioru 

1. Szczegółowe zasady odbioru poszczególnych Etapów zostały opisane w Załączniku do Umowy – 
SOPZ. 

2. Do dokonania odbioru przedmiotu Umowy, objętych poszczególnymi Etapami Umowy, 
Zamawiający powoła komisję  zwaną dalej „Komisją”. 
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3. Z czynności odbioru przedmiotu Umowy Komisja każdorazowo sporządzi protokół odbioru. 
4. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia wykonania kontroli jakości przedmiotu Umowy 

osobie trzeciej. 
5. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu lub osobie wskazanej przez 

Zamawiającego do kontroli wykonany w ramach poszczególnych Etapów przedmiot Umowy nie 
później niż w terminach określonych w harmonogramie.  

6. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu Umowy dla poszczególnych Etapów odbywać się będzie 
w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Warszawie, 
przy ul. Olbrachta 94B.  

7. Przekazanie uznaje się za dokonane z datą potwierdzenia tego faktu poprzez podpisanie protokołu 
przekazania bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy do miejsca odbioru na własny koszt. 
9. Przekazany do odbioru przedmiot Umowy w ramach poszczególnych Etapów poddany zostanie 

przez Zamawiającego kontroli zgodności ich wykonania z obowiązującymi przepisami oraz 
z Załącznikiem do umowy - SOPZ, zwaną dalej „Kontrolą jakości”. 

10. Zamawiający przeprowadzi Kontrolę jakości w terminie przez siebie wyznaczonym, najpóźniej 
w ciągu 30 dni od terminu przekazania przedmiotu Umowy. 

11. Zamawiający odmówi odebrania przedmiotu Umowy poszczególnych Etapów w przypadku 
stwierdzenia podczas kontroli jakości niezgodności jego wykonania z wymaganiami, o których 
mowa w Załączniku do umowy - SOPZ, popartego stosownymi postanowieniami Komisji 
zawartymi w protokole odbioru i wyznaczy w protokole dodatkowy termin poprawy przedmiotu 
Umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich niezgodności przedmiotu Umowy 
z Załącznikiem do umowy - SOPZ w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym 
niż 14 dni, i przekaże Zamawiającemu w celu przeprowadzenia ponownej Kontroli jakości. 
Za każdy dzień opóźnienia w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego w protokole odbioru 
terminu, naliczana zostanie kara umowna określona w § 7 ust. 2 pkt. 2. 

13. W sytuacji ponownego stwierdzenia przez Komisję Odbioru wad w przedmiocie Umowy dla tego 
samego Etapu, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy w trybie 
natychmiastowym, z konsekwencjami określonymi w § 7 ust. 1. 

14. Przedmiot Umowy uważa się za odebrany przez Zamawiającego w przypadku podpisania przez 
Komisję bez zastrzeżeń protokołu odbioru poszczególnych Etapów. 

15. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, na żądanie Zamawiającego, na własny koszt środki 
transportu niezbędne do przeprowadzenia kontroli terenowej związanej z odbiorem przedmiotu 
Umowy oraz w okresie rękojmi. 

§ 7. 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% 

wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez 
Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
1) 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w 

dostarczeniu przedmiotu Umowy danego Etapu w ilości i terminie określonym w § 2 ust. 3 
Umowy (dostarczenie mniejszej liczby arkuszy map, niż przewidziana w danym Etapie 
poczytuje się za uchybienie terminu w stosunku do całego Etapu); 

2) 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy danego Etapu, 
liczoną od upływu terminu wyznaczonego jako termin do usunięcia wad do dni dostarczenia 
należycie sporządzonego przedmiotu Umowy, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez 
Komisję protokołu odbioru bez zastrzeżeń, odrębnie dla każdego dostarczonego z 
opóźnieniem Etapu; 

3) 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w usuwaniu wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub w 
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okresie rękojmi w stosunku do terminów określonych w § 9 ust. 5, odrębnie dla każdego 
dostarczonego z opóźnieniem Etapu; 

4) 10% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1, w przypadku każdorazowego 
stwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 4, 

5) 1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu, o którym mowa 
w § 4 ust. 13.   

3. Jeżeli którekolwiek opóźnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 przekroczy 30 dni, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy 
z jednoczesnym prawem do kary umownej w wysokości określonej w ust. 1 oraz z zachowaniem 
prawa do kary umownej, o której mowa w ust. 2 odpowiednio pkt 1 i 2, naliczonej do dnia 
odstąpienia od Umowy oraz odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 
cywilnego. 

4. Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 przekroczy 30 dni, Zamawiający  
po bezskutecznym upływie tego terminu może według własnego wyboru dokonać zastępczego 
usunięcia wad w przedmiocie Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień 
z tytułu gwarancji lub rękojmi, albo naliczyć karę umowną w wysokości odpowiadającej 2-
krotności kary określonej w ust. 2 pkt 3 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad. 

5. Za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w § 4 ust. 25, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości dwukrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z 
ustawą z dnia 10 października 2012 r. o minimalnym wynagrodzeniu (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 
2008) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz.U. poz. 1385). 

6. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy powstanie 
szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną lub jeżeli szkoda powstanie z innych przyczyn, 
niż te, ze względu, na które zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo  
do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

7. Kary umowne, o których mowa w Umowie, będą płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy wezwania podpisanego przez Zamawiającego do zapłaty kary umownej, przelewem 
na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na co Wykonawca wyraża 
zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania potwierdzenia. 

8. W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie rękojmi za wady, powstałe z przyczyn, 
za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić 
od umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, a Wykonawca naprawi na koszt 
własny szkody poniesione przez Zamawiającego. 

9. Strony zgodnie oświadczają, że przy dochodzeniu kar umownych Zamawiający nie ma obowiązku 
wykazywania poniesionej szkody. 

10. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania Umowy wyłączają 
jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej.  

§ 8. 

Zmiana i odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Pzp przewiduje 
możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w następujących okolicznościach: 
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy lub poszczególnych Etapów w przypadku 

wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy 
skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania Umowy o okres 
odpowiadający okresowi zaistniałej przerwy; 

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy lub poszczególnych Etapów spowodowanej 
warunkami atmosferycznymi, w szczególności: mróz, śnieg, powódź lub klęska żywiołowa, 
które dają podstawę do oceny, że przedmiot Umowy nie zostanie wykonany w terminie 
określonym w Umowie – o okres odpowiadający okresowi zaistniałej przerwy; 
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3) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy lub poszczególnych Etapów determinowanej 
zawartym przez Zamawiającego Porozumieniem o dofinansowanie projektu enviDMS lub 
wytycznych dotyczących jego realizacji; 

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy lub poszczególnych Etapów w przypadku 
przedłużającego się okresu wyłonienia najkorzystniejszej oferty; 

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy lub poszczególnych Etapów, sposobu 
rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia 
zmian w zawartych przez Zamawiającego w Porozumieniu w sprawie realizacji Projektu 
enviDMS lub wytycznych dotyczących ich realizacji; 

6) zmiana polegająca na wydłużeniu terminu, o którym mowa w § 6 ust. 12 w przypadku 
wykonywania przez Zamawiającego rekontroli – zmiana ta będzie uznana za skuteczną  
po poinformowaniu o tym fakcie Wykonawcy, nie później niż w terminie 3 dni przed 
upływem pierwotnego terminu; 

7) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z konieczności uzyskania 
orzeczenia sądu lub organu, którego nie przewidywano przy zawieraniu Umowy; 

8) zmiany osób wykonujących zamówienie, przedstawionych w ofercie Wykonawcy – zmiana 
taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową 
osobę wykonującą zamówienie; zmiana osób uczestniczących przy wykonywaniu przedmiotu 
Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez 
Zamawiającego; Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 
i doświadczenie proponowanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 
i doświadczenia wymaganych przez Zamawiającego; w przypadku konieczności zmiany 
którejkolwiek z osób biorących udział w realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca powinien 
przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany niezwłocznie od powzięcia informacji 
o okolicznościach wymuszających zmianę, ale nie później niż przed rozpoczęciem realizacji 
przez daną osobę wykonania przedmiotu Umowy;  jakiekolwiek zawieszenie wykonywania 
przedmiotu Umowy wynikające z braku odpowiedniej osoby będzie traktowane jako wynikłe 
z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmian terminów wykonania 
poszczególnych Etapów Umowy - w takim przypadku Zamawiający ma prawo odstąpić  
od Umowy z konsekwencjami określonymi w § 7 ust. 1 Umowy; Zamawiający może zażądać 
od Wykonawcy zmiany osoby wykonującej zamówienie, jeżeli uzna, że osoba ta nie 
wykonuje należycie swoich obowiązków – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 
zmienić osobę wykonującą zamówienie, zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie 
wskazanym we wniosku Zamawiającego, pod rygorem uznania Umowy za nienależycie 
wykonaną. 

2. Zmiana w składzie zespołu Wykonawcy nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu 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 
należnego mu wynagrodzenia z tytułu wykonanej i odebranej części przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający może odstąpić od wykonywania całości lub części przedmiotu Umowy w przypadku 
nieprzyznania mu w budżecie środków na realizację przedmiotu Umowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części w trybie 
natychmiastowym, w przypadku: 
1) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy; 
2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku, za pomocą, którego Wykonawca 

wykonuje przedmiot Umowy przez podmioty i osoby trzecie na mocy orzeczenia właściwego 
organu; 

3) powierzenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu Umowy lub jej części jakiejkolwiek 
osobie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, 
z konsekwencjami określonymi w 7 ust. 1. 

6. W wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy, niezależnie  
od podstawy do takiego odstąpienia, odstąpienie takie wywiera skutek wyłącznie co do części 
niewykonanej. 
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7. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
wraz z podaniem uzasadnienia. 

§ 9. 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wykonany przedmiot Umowy będzie należytej 
jakości, wolny od wad oraz spełniać będzie wszelkie wymogi określone w Umowie. 

2. Bieg terminu gwarancji dla przedmiotu Umowy, opracowanego w ramach poszczególnych 
Etapów, rozpoczyna się z dniem podpisania bez zastrzeżeń przez Komisję protokołu odbioru tych 
Etapów, a kończy się po upływie … miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru bez zastrzeżeń 
całości przedmiotu Umowy. 

3. Jeżeli w okresie gwarancji, w trakcie korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu Umowy 
okaże się, że posiada on wady, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad, 
w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

4. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja przedłuża się o okres upływający od dnia zawiadomienia 
Wykonawcy o wykryciu wady do dnia jej usunięcia potwierdzonego pisemnie przez 
Zamawiającego. 

5. Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy. Okres 
obowiązywania rękojmi jest równy okresowi świadczenia gwarancji. 

6. W przypadku żądania przez Zamawiającego usunięcia wad w przedmiocie Umowy w ramach 
rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad, w terminie 21 dni  
od daty pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego o tych wadach. 

7. Jednokrotne bezskuteczne wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad w trybie wskazanym w ust. 6 
uprawnia Zamawiającego do pokrycia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania 
przedmiotu Umowy. 

8. Usuwanie wad w ramach gwarancji i rękojmi za wady odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
§ 10. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy dla części II, IV i VI zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 5% wynagrodzenia 
całkowitego brutto, tj. ………….. złotych (słownie:……….) w formie ……... 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej może być 
wystawione przez bank albo ubezpieczyciela. Bank lub ubezpieczyciel zapłaci na rzecz 
Zamawiającego w terminie 14 dni od pisemnego żądania kwotę, o której mowa w ust. 1  
na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie  
od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego 
jest uzasadnione. 

4. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca, może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp w sposób 
gwarantujący ciągłość zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, tj. kwotę w wysokości ............... zł (słownie: 
................ zł ) w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% 
wysokości zabezpieczenia, tj. kwota ................... zł (słownie: ............................ zł). 

7. Kwota, o której mowa w ust. 6 zostanie zwrócona Wykonawcy najpóźniej w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

8. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej podlega, zgodnie z proporcjami wyrażonymi w ust. 
5-6, zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na który było ono 
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przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

9. Zamawiający zwróci oryginały dokumentów potwierdzających wniesienie zabezpieczenia w innej 
formie niż pieniądz po upływie okresu, na jaki zostały przyjęte, pozostawiając w dokumentacji ich 
kopie poświadczone za zgodność z oryginałem. 

§ 11. 

Poufność danych i informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji dotyczących 
Zamawiającego oraz Jego pracowników, współpracowników i podmiotów z Zamawiającym 
współpracujących, jakie Wykonawca uzyska w toku realizacji Umowy.  

2. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić treści Umowy ani 
jakiejkolwiek specyfikacji, planu, rysunku, wzoru, lub informacji dostarczonej przez 
Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej. 

3. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać 
jakichkolwiek dokumentów do których ma dostęp w wyniku realizacji Umowy, w innych celach 
niż do jej realizacji. 

4. Obowiązek określony w ust. 1 -3 nie dotyczy:  
1) informacji publicznie dostępnych; 
2) informacji, które były znane Stronie przed otrzymaniem od drugiej Strony i nie były objęte 

zobowiązaniem do poufności względem jakiegokolwiek podmiotu; 
3) obowiązku ujawnienia wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących.  
5. Zobowiązanie do zachowania poufności nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu informacji  

na uprawnione żądanie sądu lub organu administracji oraz w postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym, jeżeli jest to potrzebne dla jego rozstrzygnięcia i przy zachowaniu możliwych 
środków ochrony ujawnianych informacji przed ich publicznym rozpowszechnieniem  
– po uprzednim pisemnym poinformowaniu drugiej Strony o żądaniu ujawnienia.  

6. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków 
zapewniających dochowanie zasady poufności, określonej w ust. 1 - 3, przez swoich pracowników 
i podwykonawców.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), jeśli dane takie pozyska 
w trakcie lub w związku z realizacją Umowy. 

8. W chwili, gdy dane, w których posiadanie wszedł Wykonawca, nie będą już konieczne  
do świadczenia przez niego usług na rzecz Zamawiającego, a także na każde żądanie 
Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie nośniki zawierające dane lub 
zniszczy dane, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów. W żadnym przypadku 
nośniki, na których znajdowały się dane nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim bez 
uprzedniego usunięcia danych z takich nośników w sposób zatwierdzony przez Zamawiającego na 
piśmie.  

§ 12. 

Rozstrzyganie sytuacji spornych 

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów między Stronami dotyczących realizacji 
przedmiotu Umowy, Strony zobowiązują, się do ich rozwiązywania w drodze negocjacji. 

2. W przypadku, gdy postępowanie w drodze negocjacji nie zakończy się zawarciem ugody, w ciągu 
czternastu dni od dnia rozpoczęcia negocjacji spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu 
miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, 
a w szczególności: przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy - Kodeks cywilny, 
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ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące dotyczące 
przedmiotu Umowy. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie postanowienia SIWZ są wiążące w Umowie. 
4. Wszelka korespondencja dotycząca realizacji przedmiotu Umowy zawierać musi tytuł i numer 

referencyjny Umowy. 
5. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonywane przez Strony, a wynikające z 

postanowień Umowy winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej. Zawiadomienia i 
oświadczenia dokonane w innej formie nie wywołują, skutków prawnych.  

6. Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja pomiędzy Stronami dotycząca Umowy, zostanie 
uznana za skutecznie doręczoną, o ile wysyłana będzie faksem, listem poleconym, pocztą 
elektroniczną lub doręczana osobiście na następujące adresy: 
1) do Wykonawcy: …………………………………..; 
2) do Zamawiającego: ……………………………….. 

7. Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie swojego 
adresu, numeru telefonu lub numeru faksu, tak szybko jak będzie to możliwe po dacie wystąpienia 
zmiany, w żadnym wypadku, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od wystąpienia 
takiej zmiany.  

8. W przypadku nie wywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa w ust. 6 powyżej, 
korespondencja wysłana na podany w Umowie adres lub numer uważana będzie za doręczoną.  

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, z 
których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 
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