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UMOWA nr …………………………. 

 
W dniu ……….2016  r. w Warszawie pomiędzy: 
Skarbem Państwa – Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, 
ul. Wspólna 2, zwanym w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Grażynę Kierznowską   –  p.o. Zastępcę Głównego Geodety Kraju; 
Krzysztofa Podolskiego  – Dyrektora Biura Obsługi Urzędu. 

a  
…………………...  z siedzibą: w …….., ul. …………………….,  działającą na podstawie 
wpisu do  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………………… NIP 
……………….. REGON …………….. zwaną w dalszej treści Wykonawcą,  reprezentowanym 
przez: 

………………………..  – ………………………………… 

z drugiej strony,  

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2164, ze zm.) zawarta została umowa, zwana dalej Umową, o treści następującej: 

§ 1 
1. Przedmiotem Umowy jest dostosowanie Państwowego Rejestru Podstawowych Osnów 

Geodezyjnych Grawimetrycznych i Magnetycznych (PRPOG) do cyfrowej obsługi 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (SPZGiK). 

2. Szczegółowe warunki przedmiotu Umowy stanowią Załącznik nr 1 do Umowy. 

§ 2 
1. Wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy materiały zapewni Wykonawca we 

własnym zakresie i na własny koszt, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2.  Zamawiający umożliwi Wykonawcy zdalny dostęp do  infrastruktury sprzętowo-
programowej na której zainstalowanych jest PRPOG. 

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację niezbędną do wykonania 
przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca nie ma prawa udostępniania osobom trzecim udostępnionych przez 
Zamawiającego materiałów oraz wykorzystania ich do sporządzania jakichkolwiek kopii lub 
materiałów pochodnych niezwiązanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

§ 3 
1. Wynagrodzenie  Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy wynosi: 

kwota brutto ……………….. zł (słownie: …………………… i ……/100 złotych). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane 
z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w szczególności z uwzględnieniem opłat, podatków 
i opłat celnych. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności także koszty dostawy 
oprogramowania, instalacji i konfiguracji, wykonanie testów, szkoleń, wykonanie 
kompletnej dokumentacji, koszty podróży, udzielenie gwarancji i świadczenie serwisu 
gwarancyjnego na zasadach określonych w Umowie oraz wartość przekazywanych 
Zamawiającemu autorskich praw majątkowych, autorskich praw zależnych oraz uprawnień 
licencyjnych na polach eksploatacji określonych w Umowie. Wykonawcy nie przysługuje 
zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat, ceł i podatków 
poniesionych przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy. 
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3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy płatne będzie przelewem z rachunku 
bankowego Zamawiającego w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury 
wystawionej  po podpisaniu protokołu odbioru; zapłata nastąpi na rachunek Wykonawcy nr 
……………………..……………………………………….. .. 

4. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 21 - dniowego terminu 
płatności, od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

§ 4 
Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala się do dnia 20.12.2016 r. 

§ 5 
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o swej gotowości przedstawienia do odbioru 

przedmiotu Umowy, najpóźniej 3 dni przed upływem terminu, o którym mowa w § 4. 

2. Do dokonania odbioru części przedmiotu Umowy, Zamawiający powoła komisję odbioru 
zwaną dalej „Komisją”. 

3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy w terminie do 21 dni od upływu 
terminu, o którym mowa w § 4. 

4. Odbioru przedmiotu Umowy Komisja dokona w siedzibie Zamawiającego. 

5. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Wykonawca jest zobowiązany do ich 
usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż 15 dni. 
W takim przypadku Komisja sporządza protokół przejściowy odbioru, w którym 
w szczególności określa się sposób i termin usunięcia wad. 

6. W razie stwierdzenia w czasie odbioru wad powstałych z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca i nie nadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od 
Umowy z konsekwencjami określonymi w § 6 ust. 1. 

7. Zamawiający odmówi odebrania przedmiotu Umowy, jeżeli takie będzie postanowienie 
Komisji zawarte w protokole odbioru. 

§ 6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% kwoty brutto 

wynagrodzenia , o którym mowa § 3 ust. 1 w przypadku niewykonania przedmiotu Umowy 
bądź odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:  

1) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu  przedmiotu Umowy - 0,2% kwoty brutto 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

2) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi lub gwarancji, liczoną od dnia wyznaczonego jako termin do usunięcia wad - 
0,5% kwoty brutto wynagrodzenia , o którym mowa w § 3 ust. 1; 

4. W przypadku opóźnienia w przekazaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 4 
przekraczającym 15 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w trybie 
natychmiastowym, z konsekwencjami określonymi w ust. 1. 

5. W razie zaistnienia 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 terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
należnego mu wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy. 

6. Kary umowne, o których mowa w Umowie, będą płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
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Wykonawcy wezwania podpisanego przez Zamawiającego do zapłaty kary umownej, 
przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty. 

7. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą być potrącone z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

8. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.  

9. Dla uniknięcia wątpliwości strony Umowy zgodnie oświadczają, że przy dochodzeniu kar 
umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody. 

§ 7 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na prawidłowe działanie PRPOG po 

wykonaniu przedmiotu Umowy;  okres gwarancji jakości wynosi 12 miesięcy od dnia 
odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy w ramach gwarancji jakości określa załącznik 
nr 1 do Umowy. 

3. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości, Zamawiającemu przysługują 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy. Uprawnienia z tytułu 
rękojmi wygasają z upływem 2 lat licząc od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy. 

§ 8 
1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że utwory powstałe i dostarczone w ramach wykonania 

przedmiotu Umowy oraz korzystanie z nich przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie 
z Umową, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw 
autorskich, patentów, ani praw do baz danych. 

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 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. Postanowienia ust. 2 dotyczą również oprogramowania powszechnie dostępnego, jeśli takie 
będzie dostarczone przez Wykonawcę na podstawie Umowy, wraz z licencją producenta na 
warunkach i zasadach określonych w umowach licencyjnych oraz dokumentacją 
i modyfikacjami, zwanego dalej „Oprogramowaniem Standardowym”. 

4. 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, a w szczególności do wytworzonego w ramach 
Umowy Oprogramowania oraz wytworzonej dokumentacji , z wyłączeniem 
Oprogramowania Standardowego, na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach 
eksploatacji, w szczególności:  

a) utrwalania na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu i formatu oraz trwałego 
zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek 
formie; 

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których utwory utrwalono, w tym 
użyczenia, najmu i dzierżawy; 

c) w zakresie publicznego rozpowszechniania (udostępniania), w tym za pośrednictwem 
sieci Internet; 
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d) dowolnego przetwarzania, w tym modyfikacji, aktualizacji, wykorzystywania jako 
podstawy lub materiału wyjściowego do tworzenia innych utworów; 

e) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w z 
zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, 

f) wprowadzanie modyfikacji oraz  nowych funkcjonalności, 

g) łączenie fragmentów z innymi programami komputerowymi i ich dostosowywanie; 

h) przekształcanie formatu pierwotnego na dowolny inny format, wymagany przez 
Zamawiającego i dostosowanie do platform sprzętowo-systemowych wybranych 
przez Zamawiającego; 

i) modyfikację kodu źródłowego oraz udostępnianie do modyfikacji kodu źródłowego 
osobom trzecim 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do oprogramowania wytworzonego oraz innych 
utworów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, nastąpi bezwarunkowo 
z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru ostatecznego. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, następuje na polach eksploatacji zgodnie z ust. 
4 wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem do 
zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego. 

7. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego 
własność nośników, na których utrwalono wytworzone oprogramowanie, dokumentację 
i inne utwory wytworzone w ramach wykonania Umowy. 

8. Wykonawca każdorazowo wraz z przekazywanym oprogramowaniem przekaże 
Zamawiającemu kompletne kody źródłowe do wytworzonego oprogramowania, 
z wyłączeniem ewentualnie zastosowanego Oprogramowania Standardowego, wraz 
z niezbędną dokumentacją tego oprogramowania. 

9. W okresie od dnia dostarczenia utworów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu 
Umowy i do momentu podpisania odpowiedniego protokołu odbioru przez Zamawiającego, 
Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z utworów, w tym z oprogramowania 
oraz dokumentacji na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 4. 

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

11. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że Zamawiający począwszy od dnia dostarczenia 
do Zamawiającego Oprogramowania Standardowego uzyska prawo do korzystania z tego 
oprogramowania oraz do jego modyfikacji na podstawie niewyłącznej, nieograniczonej 
terytorialnie i czasowo oraz nieograniczonej względem liczby użytkowników licencji 
udzielonej przez producenta tego oprogramowania. Warunki licencji będą każdorazowo 
dołączone przez producenta do niniejszego oprogramowania. 

12. Wykonawca oświadcza, iż uzyskał zgodę producenta na korzystanie z wykorzystanego 
Oprogramowania Standardowego i jego modyfikacji, w tym na przekazywanie dokumentów 
zawierających warunki licencji. 

13. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy w okresie od dnia 
dostarczenia Oprogramowania Standardowego w ramach wykonania przedmiotu Umowy, do 
momentu podpisania odpowiedniego protokołu odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca 
zezwala Zamawiającemu na korzystanie z Oprogramowania Standardowego na warunkach 
licencji. 

14. Udzielenie Zamawiającemu licencji na Oprogramowanie Standardowe nastąpi w chwili 
podpisania przez Strony odpowiedniego protokołu odbioru. 

15. Przekazanie niezbędnych dokumentów licencyjnych musi nastąpić najpóźniej z chwilą 
podpisania protokołu odbioru ostatecznego. 
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16. Do dostarczonego Oprogramowania Standardowego Zamawiający ma prawo do udzielania 
sublicencji na korzystanie z tego oprogramowania i jego modyfikacji, jak również 
przeniesienia licencji na inny podmiot  

§ 9 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy  

w okolicznościach wystąpienia awarii środowiska sprzętowo-programowego 
Zamawiającego, na którym zainstalowany jest PRPOG. W takim przypadku Wykonawca 
niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niemożliwości prowadzenia prac 
będących przedmiotem Umowy. Zamawiający może przedłużyć wykonanie Umowy o czas 
niezbędny na wykonanie naprawy albo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o wystąpieniu awarii. 

2. W przypadku przedłużenia wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenie 
Wykonawcy nie ulega zmianie. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1,  Wykonawca może żądać 
jedynie należnego mu wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy. 

§ 10 
1. Strony ustalają, iż do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy Strony 

wyznaczają wymienione poniżej osoby: 

1) ze strony Zamawiającego: 

Jarosław Somla, tel. 22 56 31 346, email: jaroslaw.somla@gugik.gov.pl 

2) ze strony Wykonawcy: 

     ………………………………………………………………………… 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy. Każda ze Stron winna 
jednak powiadomić drugą Stronę o takiej zmianie w formie pisemnej. 

§ 11 
1. W sprawach nie uregulowanych Umową oraz ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy podlegają rozstrzygnięciu 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12 
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz Wykonawca. 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY        WYKONAWCA 


