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Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w wysokości ..…………….… 

w formie …………………………………………………………………………………………………..  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% kwoty tego zabezpieczenia, tj. 

w kwocie …………… zł (słownie: …………) zostanie zwrócone Wykonawcy przez 

Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy. 

Pozostała kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  

w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. w kwocie ................... zł 

(słownie: ............................ zł) zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego  

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

Załącznik nr 2 do SIWZ  (Wzór Umowy)- po zmianach 

 

 

 

UMOWA 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 dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym 

przez: 

1. …………………… – Głównego Geodetę Kraju. 

2. …………………… – Dyrektora Biura Obsługi Urzędu, 

 

a  

 

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

zwaną/ym w dalszej treści Umowy  „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

………………………………………………………………………………………………….. 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) zawarta została Umowa  

o następującej treści: 
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§ 1  

PRZEDMIOT   UMOWY 

Przedmiotem Umowy jest Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach 

projektu „K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu”, współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 ,,E -administracja i 

otwarty rząd”. Sposób wykonania przedmiotu Umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia, 

zwany dalej OPZ, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy. 

 

§ 2  

TERMIN WYKONANIA 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy nie później niż do 31 

lipca 2018 r., z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Przedmiot Umowy wykonany zostanie w 5 (pięciu) etapach. 

3. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w niżej wymienionych terminach:  

 

Lp. Etap Termin realizacji 

1. I 2 miesiące od daty zawarcia Umowy  

2. II 3 miesiące od daty zawarcia Umowy  

3. III 5 miesięcy od daty zawarcia Umowy  

4. IV 7 miesięcy od daty zawarcia Umowy  

5. V do dnia 31 lipca 2018r. 

 

4. Wykonawca może przystąpić do realizacji etapów IV i V po akceptacji przez 

Zamawiającego raportów z realizacji etapów I-III.  

§ 3  

WYNAGRODZENIE 

1. Maksymalna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 

……………..zł brutto (słownie: ………………./100) i uzależniona będzie od liczby 

przeszkolonych osób przy czym: 

a) za przeszkolenie 1 osoby korzystającej z noclegów Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ………zł brutto (słownie: ……………/100); 

b) za przeszkolenie 1 osoby nie korzystającej z noclegów Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ……….zł brutto (słownie: ……………/100). 

2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy stanowić będzie sumę iloczynów kwoty, o 

której mowa w ust. 1 pkt a  i liczby osób przeszkolonych korzystających z noclegów  oraz 

kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt b i liczby osób przeszkolonych nie korzystających z 

noclegów. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może być płatne w częściach. Zapłata każdej z 

części wynagrodzenia następować będzie po dokonaniu odbiorów częściowych, o których 
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mowa w rozdziale XII ust. 2 pkt 4 OPZ, potwierdzających przeszkolenie co najmniej 250 

osób. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszystkie żądania finansowe 

Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy oraz obejmuje 

wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

utworów wytworzonych w ramach przedmiotu Umowy oraz przeniesienie własności 

nośników, na których je utrwalono oraz udzielenie zgód objętych Umową. 

5. Wykonawca na 3 dni robocze (przez dzień roboczy strony rozumieją każdy dzień od 

poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przed dniem 

rozpoczęcia danego szkolenia dostarczy Zamawiającemu dowód zawarcia Umowy 

ubezpieczenia uczestników tego szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

6. Faktury mogą zostać wystawione przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie podpisanych 

przez Zamawiającego protokołów odbioru częściowego lub protokołu odbioru 

końcowego. 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  Zapłata zostanie dokonana przelewem 

na rachunek bankowy nr……………………………….…………………………………..... 

Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporządzenia aneksu do 

Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiającego i staje się skuteczna z chwilą 

otrzymania przez Zamawiającego pisma wskazującego nowy numer rachunku bankowego 

Wykonawcy. 

8. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 4  

OBOWIĄZKI STRON 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Strony 

zobowiązują się w terminie 14 dni od zawarcia Umowy do zawarcia umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, na podstawie której Zamawiający powierzy 

Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uczestników szkoleń w zakresie 

niezbędnym do wykonania Umowy. 

2. Wszelkie dokumenty i materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy są poufne i nie mogą być bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione jakiejkolwiek osobie trzeciej ani ujawnione 

w inny sposób. 

3. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 2 przez wszystkie 

osoby i podwykonawców, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie dokumenty i materiały niezbędne do 

realizacji przedmiotu Umowy będące w dniu podpisania Umowy w posiadaniu 

Zamawiającego w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy. Wszelkie materiały niezbędne do 

realizacji Umowy, które Zamawiający uzyska w trakcie jej realizacji Zamawiający 

przekaż Wykonawcy niezwłocznie po ich uzyskaniu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie dokumenty i materiały,  

o których mowa w ust. 2 na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po otrzymaniu takiego 

żądania. 

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo 
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pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego  

o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 

Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, 

likwidacyjnego lub innego, a także innych istotnych zdarzeniach mających wpływ na 

wykonanie Umowy. 

§ 5  

PERSONEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy przy udziale osób 

wymienionych w Wykazie osób, o którym mowa w SIWZ  (personel). 

2. Wykonawca może dokonywać zmian personelu za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego, pod warunkiem zastąpienia osoby przez inną osobę posiadającą 

kwalifikacje oraz doświadczenie nie gorsze, niż doświadczenie  

i kwalifikacje osoby zastępowanej; Zamawiający może odmówić zgody na zmianę z 

ważnych powodów. 

3. 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 przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznej zmiany osoby wykonującej 

przedmiot Umowy, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków 

lub z ważnych powodów. 

5. Zmiany personelu dokonane zgodnie z powyższymi postanowieniami nie stanowią zmian 

Umowy. 

6. W związku z wymaganiami Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 

w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Wykonawca oświadcza, iż 

czynności związane z rejestracją uczestników szkoleń oraz rozliczaniem kosztów dojazdu 

uczestników szkolenia będą wykonywane przez osobę lub osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.), zwanego dalej Kodeksem Pracy. 

7. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu 

dokumenty (umowy o pracę, dokumenty potwierdzające opłacanie składek na 

ubezpieczenie społeczne i podatków z tytułu zatrudnienia), z których wynikać będzie 

spełnienie zobowiązania, o którym mowa w ust. 6, zwane dalej Dokumentami. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od osób, o których mowa w ust. 6 zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, o 

ile taka zgoda będzie potrzebna. 

8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Dokumentów w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego bądź też przedstawienie Dokumentów, które nie będą potwierdzać 

spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 6 będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku, o którym mowa w ust. 6.  
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§ 6  

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE  

1. Wykonawca oświadcza, że do wszelkich materiałów powstających w ramach realizacji 

przedmiotu Umowy przysługiwać mu będą nieograniczone autorskie prawa majątkowe 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

oraz że materiały te są całkowicie oryginalne i nie zawierają żadnych zapożyczeń                       

z utworów osób trzecich oraz nie są obciążone prawami osób trzecich. 

2. Strony zgodnie ustalają, że autorskie prawa majątkowe do materiałów powstałych  

w ramach realizacji przedmiotu Umowy nabywa Zamawiający bez ograniczenia 

czasowego i terytorialnego, na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach 

eksploatacji, w szczególności w zakresie: 

1) utrwalania wszelkich w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie, w dowolny 

sposób i w dowolnej ilości; 

2) zwielokrotnienia (wytwarzania egzemplarzy), w tym poprzez wydruk, druk, a także na 

każdym nośniku magnetycznym, taśmie światłoczułej, i dysku komputerowym oraz 

wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

3) wprowadzania do obrotu, w tym użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 

4) publicznego udostępniania w każdy możliwy sposób, w tym poprzez nadawanie w 

sieciach kablowych a także za pomocą nadajników naziemnych i satelitarnych oraz 

udostępniania w taki sposób, aby zainteresowany miał dostęp do treści w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci internet.  

3. Nabycie praw, o których mowa w ust. 2, obejmuje również nabycie prawa do 

wykonywania praw zależnych przez Zamawiającego, w tym tłumaczenia, modyfikacje, 

kolaże lub jakiekolwiek inne zmiany we wszelkich materiałach powstałych w ramach 

realizacji przedmiotu Umowy, a także zezwalanie na wykonywanie zależnych praw 

autorskich. 

4. Zamawiający uprawniony jest do oznaczenia wszelkich materiałów powstałych w ramach 

realizacji przedmiotu Umowy w sposób wskazujący, że przysługują mu w stosunku do 

niego autorskie prawa majątkowe. 

5. Przeniesienia praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje                   

z chwilą przyjęcia przedmiotu Umowy przez Zamawiającego i nie wymaga odrębnego 

oświadczenia Wykonawcy. 

6. Wykonawca gwarantuje, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę wynikłą z 

nieprawdziwości niniejszego oświadczenia, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw 

osobistych do utworów powstałych w wykonaniu Umowy nie będą wykonywać tych praw 

w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw do tych utworów. 

 

§ 7  

ODBIÓR PRZEDMIOTU  UMOWY 

1. Odbioru przedmiotu Umowy dokonuje Zamawiający w miejscu przez siebie wybranym. 

2. Podstawą dokonania odbioru przedmiotu Umowy są protokoły odbioru częściowego lub 

końcowego.  

3. Podstawą dokonania ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy są pozytywne protokoły 

odbioru częściowego i podpisany protokół odbioru końcowego.  
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4. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży również zaakceptowane raporty etapowe, 

o których mowa w OPZ. 

  

§ 8  

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania Umowy przez Wykonawcę bądź odstąpienia od całości lub 

części Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% 

maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa § 3 ust. 1. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub jego pracowników, konsultantów, 

doradców, podwykonawców lub inne osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje 

przedmiot Umowy, obowiązków dotyczących zachowania poufności określonych w § 4  

ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% maksymalnej 

wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% 

maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 odrębnie za 

każdy dzień uchybienia któremukolwiek z terminów określonych w § 2 ust. 3. 

4. Za każdy przypadek niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 6 Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące 

złotych 00/100).  

5. Kary umowne będą potrącane z bieżącego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę a w przypadku braku możliwości potrącenia 

płatne będą przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu do 

zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę tego wezwania. 

6. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

7. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że przy dochodzeniu kar 

umownych, Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody. 

 

§ 9  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części, z przyczyn, za 

które odpowiada Wykonawca, w przypadku: 

1) opóźnienia Wykonawcy względem któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 2 

ust. 3 wynoszącego co najmniej 14 dni, 

2) otwarcia likwidacji Wykonawcy, 

3) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku, za pomocą, którego 

Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, 

4) dokonania zmian personelu wbrew warunkom określonym Umową; 

Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn wyżej wskazanych w terminie 30 dni 

od powzięcia informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. 
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2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy  

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach; w szczególności Zamawiający może odstąpić 

od Umowy w przypadku cofnięcia dofinansowania na realizację projektu K-GESUT. 

 

§ 10  

UPOWAŻNIONE OSOBY 

1. Przedstawicielami upoważnionymi przez Strony do kontaktu w celu bieżącego 

kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………… 

2) ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………… 

2. Przedstawiciele wskazani w ust. 1, mogą komunikować się ze sobą w sprawach 

związanych z realizacją Umowy, w szczególności za pośrednictwem elektronicznych 

narzędzi np. fax, poczta elektroniczna, telefon. 

3. Zmiana przedstawicieli Stron nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy lecz 

pisemnego powiadomienia drugiej ze Stron i staje się skuteczna z chwilą otrzymania 

przez adresata pisma z danymi nowego przedstawiciela.  

 

§ 11  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygania  

w drodze negocjacji wszelkich sporów powstałych między nimi w związku z Umową.  

2. Wszelkie spory powstałe w wyniku lub dotyczące realizacji Umowy, których Strony nie 

zdołają rozstrzygnąć w drodze negocjacji rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu Umowy. 

4. Korespondencja między Stronami, w tym powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia 

woli i wiedzy, z wyłączeniem bieżących kontaktów, o których mowa w §10, będzie 

kierowana na następujące adresy:  

1) Wykonawca – ……………………………. 

2) Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

  ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, 

  tel. +48 22 661 84 32, faks +48 22 628 34 67 

e-PUAP: /887pujdw65/skrytka 

 

5. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby 

trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
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6. Każda ze Stron jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony o zmianie swojego 

adresu, numeru telefonu lub numeru faksu, tak szybko jak będzie to możliwe po dacie 

wystąpienia zmiany, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia 

takiej zmiany. Zmiany powyższe nie wymagają dla swej ważności zawarcia aneksu do 

Umowy. 

7. W przypadku nie wywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa w ust. 6, 

korespondencja wysłana na ostatnio prawidłowo wskazany adres lub numer uważana 

będzie za doręczoną. 

8. Wszelkie postanowienia SIWZ są wiążące dla Stron. 

9. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 

1) Załączniki nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. 

2) Załącznik nr 2 Wzór protokołu odbioru. 

11. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez Strony. 

12. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 (dwa) 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 

 

 

 

 

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


