
 

UMOWA  nr GI-GSOP.5011.    .2020  (projekt)  
 

W dniu                     2020 r. w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, 

ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowanym 

przez: 

Waldemara Izdebskiego – Głównego Geodetę Kraju, 

a 

…………………… z siedzibą w ……………………………, wpisanym w rejestrze 

przedsiębiorców ………………………………….., zwanym w dalszej treści Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: 

……………………………. – ………………………………………………….. 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi konfiguracji 

i konserwacji urządzeń teleinformatycznych w centrach zarządzających i na stacjach 

referencyjnych systemu ASG-EUPOS” nr ref. – ……………….., prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, zwaną  dalej  „PZP” zawarta została niniejsza umowa, zwana dalej Umową, o treści 

następującej:  

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi wsparcia informatycznego w zakresie 

konfiguracji i konserwacji sprzętu teleinformatycznego w centrach zarządzających i na 

stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS, zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy. 

2. Szczegółowy opis oraz warunki techniczne wykonania przedmiotu Umowy określa 

załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy. 

 

§ 2 

1. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zapewni: 

1) przeprowadzenie audytu informatycznego systemu ASG-EUPOS; 

2) pełnienie co najmniej jednego 8-godzinnego dyżuru w tygodniu w centrum 

zarządzającym w godzinach pracy Zamawiającego przez osobę wykonującą wsparcie 
informatyczne;  

3) wykonywanie wsparcia informatycznego zdalnie przez osobę wykonującą wsparcie 
informatyczne w dni, w których nie ma dyżuru w centrum zarządzającym oraz poza 

godzinami pracy Zamawiającego, w wymiarze co najmniej  60 godzin miesięcznie. 

2. Audyt będzie przeprowadzony niezależnie od zapewnienia dyżurów i wsparcia 

informatycznego, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3. 

3. Jeżeli okoliczności będą tego wymagać dyżury, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą zostać, 

za zgodą Stron, przedłużone lub skrócone. W takim przypadku odpowiednio ulega 

zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalny wymiar godzin wsparcia, o których mowa w ust. 

1 pkt 3. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji prac wykonanych w ramach 

wsparcia informatycznego. 
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5. Wykonawca odpowiada za nieprawidłowe działanie systemu ASG-EUPOS będące 

następstwem jego niewłaściwego działania lub brakiem działania, w szczególności wadliwej 

konfiguracji sprzętu teleinformatycznego lub oprogramowania. 

 

§ 3 

1. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do pomieszczeń, gdzie zlokalizowany jest sprzęt 

teleinformatyczny oraz dostęp zdalny do środowiska informatycznego systemu ASG-

EUPOS, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację powykonawczą systemu ASG-EUPOS 

i informacje, będące w jego posiadaniu, niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca nie ma prawa udostępniania podmiotom trzecim otrzymanej dokumentacji oraz 

wykorzystania jej do sporządzania jakichkolwiek kopii lub materiałów pochodnych 

niezwiązanych z wykonaniem przedmiotu Umowy. 

4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 pozostaje własnością Zamawiającego i podlega, po 

zakończeniu realizacji Umowy, zwrotowi wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których 

dokumenty zostały zapisane w wersji elektronicznej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w odniesieniu do dokumentacji 

i informacji uzyskanych w związku lub w wyniku realizacji Umowy. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają wykonanie przedmiotu Umowy, w zakresie: 

1) przeprowadzenia audytu informatycznego – w terminie ……. od dnia zawarcia umowy 

tj. do dnia ………………..; 

2) usługi wsparcia informatycznego w ramach zamówienia podstawowego – od dnia 

……….. do dnia 31.12.2020 r.; 

3) usługi wsparcia informatycznego w ramach zamówienia opcjonalnego – od dnia 

01.01.2021 r. do dnia 31.07.2021 r.; 

2. Warunki skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego zostały określone w § 6. 

3. Strony zgodnie przyjmują, iż zawarcie Umowy następuje poprzez podpisanie jej przez obie 

Strony. Jeżeli Umowa nie będzie podpisana przez obie Strony tego samego dnia przyjmuje 

się, że Umowa po złożeniu na niej podpisu przez jedną ze Stron, zostaje zawarta w dniu 

doręczenia jednostronnie podpisanych egzemplarzy Umowy przesyłką poleconą lub 

kurierem drugiej Stronie.   

4. W razie podpisania Umowy przez Strony podpisem elektronicznym kwalifikowanym, ust. 3 

znajduje odpowiednie zastosowanie, z zastrzeżeniem, że Strona, która podpisała Umowę w 

tej formie, przesyła ją drugiej Stronie drogą elektroniczną.  

 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w ramach przedmiotu 

Umowy: 

1) w kwocie: …..,….. złotych brutto (słownie: ….. i …/100 zł) – za przeprowadzenie 

audytu informatycznego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1; 

2) w kwocie: …..,….. złotych brutto (słownie: ….. i …/100 zł)  za każdy miesiąc 

świadczenia usług wsparcia informatycznego, o których mowa w  § 2 ust. 1 pkt 2-3. 
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2. Maksymalne wynagrodzenie łączne z tytułu usługi wsparcia informatycznego nie może 

przekroczyć kwoty ……………….. złotych brutto (słownie: ……………… i 00/100 zł), 

w tym:  

1) z tytułu wykonania zamówienia podstawowego kwoty ………………. złotych brutto 

(słownie: ……………………………. i 00/100 zł). 

2) w przypadku skorzystania z prawa opcji, maksymalnie do łącznej kwoty …………… 

złotych brutto (słownie: …………………………i 00/100 zł).  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 może ulec zmianie w okolicznościach i na 

warunkach określonych w § 10. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na 

rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………….., w terminie 21 

dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT tytułem:  

1) przeprowadzenia audytu informatycznego – jednorazowo,  

2)  wsparcia informatycznego – miesięcznie. 

5. Błędne wystawienie faktury VAT spowoduje naliczenie ponownego 21-dniowego terminu 

płatności, od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury stanowiącej podstawę do 

uiszczenia zapłaty.  

6. Wykonawca przekazuje fakturę VAT za usługi świadczone w danym miesiącu 

kalendarzowym nie wcześniej niż w ostatnim dniu roboczym miesiąca, z wyjątkiem faktury 

za grudzień, którą - w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonanie zapłaty w tym 

miesiącu – Wykonawca może złożyć we wcześniejszym terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym. 

7. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku 

z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym również wynagrodzenie za przeniesienie na 

Zamawiającego majątkowych praw autorskich, o których mowa w §9, przy czym 

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wyłącznie za przedmiot Umowy należycie wykonany 

i odebrany zgodnie z procedurą określoną w § 7. 

8. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporządzenia aneksu do 

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

otrzymania przez Zamawiającego pisma wskazującego nowy numer rachunku bankowego 

Wykonawcy 

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

10. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających  z 

umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ani dokonać kompensaty.  

 

§ 6 

1. Prawo opcji polega na przedłużeniu świadczenia usługi wsparcia informatycznego systemu 

ASG-EUPOS poza termin realizacji zamówienia podstawowego, jednak nie dłużej niż do 

dnia 31.07.2021 r.  

2. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie 

w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 30 dni przed terminem zakończenia 

zamówienia podstawowego.  

3. W treści oświadczenia Zamawiający wskaże na jaki okres chciałby skorzystać z prawa opcji. 

4. W przypadku wzrostu wartości zamówienia opcjonalnego o więcej niż 10% z powodu 

okoliczności, o których mowa w § 10, Zamawiający może zrezygnować z uruchomienia 

prawa opcji lub skrócić okres świadczenia usługi wsparcia informatycznego. 
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§ 7 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o swej gotowości przedstawienia do odbioru 

wyników audytu informatycznego, nie później niż 7 dni przed upływem terminu, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 pkt 1. 

2. Zamawiający przeprowadzi odbiór wyników audytu informatycznego w terminie przez 

siebie wyznaczonym, nie później jednak, niż w ciągu 14 dni od upływu terminu, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 pkt 1. 

3. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu protokoły wykonania prac w ramach 

wsparcia informatycznego, zwanych dalej „Protokołami”, niezwłocznie po upływie każdego 

miesiąca kalendarzowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o akceptacji Protokołów lub 

o ewentualnych zastrzeżeniach do ich treści w terminie 7 dni od daty otrzymania 

Protokołów. 

5. Akceptacja Protokołów przez Zamawiającego będzie podstawą uznania usługi wsparcia 

informatycznego za należycie wykonaną i wystawienia faktury za wykonywanie przedmiotu 

Umowy w  danym miesiącu kalendarzowym. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić  Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia brutto za każdy przypadek niepodjęcia lub 

opóźnienia w podjęciu działań związanych z rozwiązaniem incydentu krytycznego; 

2) w wysokości 0,5%  kwoty wynagrodzenia brutto zł za każdy stwierdzony przypadek 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy; 

3) w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia brutto za każdy przypadek naruszenia 

zobowiązania, o którym mowa w § 3 ust. 5.  

4) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  § 5 ust. 2 pkt 1 i 2,  

w przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy w całości lub części 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, będą potrącane z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę, a w przypadku braku możliwości 

potrącenia będą płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane 

w wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania 

do ich zapłaty. 

3. Jeżeli opóźnienie w podjęciu działań związanych z rozwiązaniem incydentu krytycznego 

przekroczy 7 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy z winy 

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okoliczności będących podstawą 

odstąpienia.    

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, są naliczane niezależnie i podlegają 

sumowaniu. Suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 50% 

kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa  § 5 ust. 2 pkt 1 i 2 

5. Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone w Umowie kary 

umowne lub też szkoda powstanie z przyczyn innych niż te, ze względu na które zastrzeżono 

karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. Dla uniknięcia wątpliwości strony Umowy zgodnie oświadczają, że przy dochodzeniu kar 

umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody. 
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7. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, 

w tym związana z opóźnieniem, skutkująca w szczególności obowiązkiem zapłaty kar 

umownych, wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej lub 

zawinione przez Zamawiającego.  

 

 

§ 9 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dokumenty, oprogramowanie i procedury powstałe 

i dostarczone Zamawiającemu w związku z realizacją przedmiotu Umowy, zwane dalej 

„Dokumentacją” 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. Autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880) przechodzą na 

Zamawiającego, który ma wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi na 

następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz dowolną 

techniką cyfrową; 

2) obrót oryginałem utworu 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; 

3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

4) łączenie utworu lub jego fragmentów z innymi utworami i sporządzanie wersji 

obcojęzycznych; 

5) dokonywanie skrótów, cięć, montażu, tłumaczeń, korekt, przeróbek, zmian i adaptacji 

w tym modyfikowanie całości lub części, wprowadzanie jakichkolwiek zmian. 

3. Wykonawca oświadcza, że jego prawa autorskie do Dokumentacji nie są ograniczone 

w zakresie objętym Umową, oraz że Dokumentacja nie zawiera zapożyczeń,  

w szczególności takich, które mogłyby powodować odpowiedzialność Zamawiającego.  

4. Zamawiający uprawniony jest do oznaczania Dokumentacji w sposób wskazujący, że 

przysługują mu w stosunku do niej autorskie prawa majątkowe, w szczególności oznaczanie 

logiem Zamawiającego.  

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji nastąpi bezwarunkowo 

z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego Dokumentacji. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na mocy Umowy dokonuje się na czas 

nieokreślony oraz w sposób nieograniczony co do miejsca.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią nabytych autorskich praw 

majątkowych do Dokumentacji. 

8. Zamawiającemu służy wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego w stosunku do Dokumentacji. 

9. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia praw autorskich do Dokumentacji na inne osoby 

niż Zamawiający. 
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10. Wykonawca gwarantuje, że realizacja Umowy nie spowoduje naruszenia czyichkolwiek 

praw autorskich, znaków handlowych, towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych 

oraz innych praw chronionych. 

 

§ 101. 

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w 

przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2-12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu 

Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części 

przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i 

usług. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 

się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 

1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 

wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku 

z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca 

zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu Umowy. 

                                                           
1 Postanowienia § 10 znajdują zastosowanie wyłącznie w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa 

opcji powodującego wykonywanie umowy przez okres ponad rok. 
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7. W sprawie zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do 

drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie 

całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz 

wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania 

Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 

wynikać w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, w 

szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 

Świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa 

w ust. 1 pkt 2, 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 

Świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej 

przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których 

będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym 

pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2. 

10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, 

która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim 

zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy 

powinno ulec zmianie, albo informację o nie zatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 

częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, 

o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się 

odpowiednio. 

12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 

wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 11 

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym lub odstąpić od 

Umowy, gdy Wykonawca, mimo pisemnego wezwania i wyznaczenia mu dodatkowego 

terminu, nie krótszego niż 7 dni, nie wykonuje obowiązków wynikających z Umowy.  

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. 

3. Zamawiający może odstąpić częściowo od realizacji Umowy, w przypadku, gdy nie będzie 

miał odpowiednich środków finansowych na ten cel w 2021 r. 

4. 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.  

5. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust.1 pkt. 1 PZP przewiduje możliwość dokonania zmiany 
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postanowień Umowy w następujących okolicznościach: 

1) Konieczności wykonania zamówień dodatkowych, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia Umowy. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na 

piśmie o konieczności wykonania zamówień dodatkowych, określając ich 

prawdopodobny zakres i czas wykonania.  

2) Zmiany osoby wskazanej w ofercie złożonej przez Wykonawcę w składzie zespołu 

Wykonawcy pod warunkiem zastąpienia dotychczasowej osoby osobą o takich samych 

kwalifikacjach, doświadczeniu oraz wiedzy, jakich wymagał Zamawiający na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia, przy czym: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 

o konieczności dokonania zmiany w składzie zespołu Wykonawcy; 

b) Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy w zakresie dokonanej zmiany 

w składzie zespołu Wykonawcy w przypadku niedochowania przez Wykonawcę 

zasad przeprowadzenia zmiany, określonych powyżej lub z ważnych powodów; 

c) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby wykonującej 

zamówienie, na warunkach określonych powyżej, jeżeli uzna, że osoba ta nie 

wykonuje należycie swoich obowiązków, 

d) zmiana w składzie zespołu Wykonawcy nie wymaga formy aneksu do Umowy – 

będzie uznana za skuteczną po pisemnym poinformowaniu o tym fakcie 

Zamawiającego, przed planowaną datą dokonania zmiany i uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego na piśmie. 

6. W przypadku braku możliwości zlecenia zamówień dodatkowych, o których mowa ust. 5 

pkt. 1, z powodu niedojścia do porozumienia między Stronami, Zamawiający może 

wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym. 

7. Wypowiedzenie Umowy lub oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać 

złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia, w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia lub wypowiedzenia Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia 

lub wypowiedzenia. 

9. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, Wykonawca może żądać jedynie 

należnego mu wynagrodzenia z tytułu należycie wykonanej części Umowy. 

 

§ 12 

1. Strony ustalają, iż do koordynowania prac związanych z wykonywaniem Umowy, Strony 

wyznaczają wymienione poniżej osoby: 

1) Ze strony Zamawiającego: 

 Szymon Wajda, e-mail szymon.wajda@gugik.gov.pl, tel. 32 3530693, 

 Jarosław Somla, e-mail jaroslaw.somla@gugik.gov.pl, tel. 22 5631346, 

2) Ze strony Wykonawcy: 

 …………….., e-mail ………………….., tel. ………………………… 

 …………….., e-mail ………………….., tel. ………………………… 

2. Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowią zmiany treści Umowy. Każda ze Stron 

winna jednak powiadomić drugą Stronę o takiej zmianie w formie pisemnej. 

3.  Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Strony sporządzą protokół zdawczo-

odbiorczy zawierający w szczególności wykaz przekazanych przez Wykonawcę  materiałów 

i aktualną konfigurację środowiska informatycznego systemu ASG-EUPOS. 

mailto:j.kalla@wasko.pl
mailto:j.kalla@wasko.pl
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§ 13 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zgody Stron i muszą być dokonane 

z zachowaniem formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyłączeniem 

przypadków, do których zapisu tego nie stosuje się, a które zostały przewidziane w Umowie. 

2. W sprawach nie uregulowanych Umową oraz PZP mają zastosowanie przepisy ustawy 

Kodeks cywilny.  

3. Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja pomiędzy 

Stronami dotycząca Umowy, z wyłączeniem bieżących kontaktów, o których mowa w § 11 

ust. 1 Umowy, zostanie uznana za skutecznie doręczoną, o ile wysyłana będzie listami 

poleconymi lub doręczana osobiście za potwierdzeniem odbioru na następujące adresy: 

1) Zamawiającego: ………………………………………………………………………... 

2) Wykonawcy: …………………………………………………………………………… 

4. W przypadku zmiany wskazanego w ust. 3 adresu, Strona, której adres uległ zmianie winna 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, zawiadomić o tym fakcie drugą 

Stronę, podając jednocześnie aktualny adres dla korespondencji. W przypadku 

niedochowania obowiązku zawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu 

w przewidzianym terminie, korespondencję wysłaną na ostatni wskazany adres uważa się za 

skutecznie doręczoną. 

5. Zamiana adresów nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu ust. 1. 

6. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy podlegają rozstrzygnięciu 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Poniższe załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:  

1) Załącznik nr 1  –  Szczegółowy opis oraz warunki techniczne wykonania przedmiotu 

zamówienia; 

2) Załącznik nr 2 – Wzór protokołu wykonania prac;  

 

§ 14 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


