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Załącznik nr 3 

do Zaproszenia 

Umowa nr KN-PRG.2611.2.2017 (wzór) 

 

  

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. Grażyna Kierznowską – Głównego Geodetę Kraju, 

2. Krzysztofa Podolskiego – Dyrektora Biura Obsługi Urzędu, 

 

a   

 

___________________ z siedzibą w ____________ (___-____), ul. ________________ 

______, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

_________________________, pod numerem KRS ______________, NIP: ____-____-___-

___, REGON ______________, o kapitale zakładowym w wysokości ________________, 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:  

_____________________ – _______________________________ 

zwane w treści umowy łącznie „Stronami”, a każda z nich z osobna „Stroną”, w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy, zawarta 

została umowa, zwana dalej Umową, o następującej treści:  

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń z obsługi aplikacji do 

prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów. 

2. Sposób wykonania przedmiotu Umowy określa Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia, zwany dalej SOPZ, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Przy wykonaniu Umowy uczestniczyć będą ze strony Wykonawcy jedynie osoby 

wskazane w Wykazie Osób Wykonujących Zamówienie, stanowiącym załącznik nr 2 do 

Umowy. 

§ 2 

Termin wykonania 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do 15 grudnia 

2017 roku. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ……….. PLN brutto (słownie 

złotych: …………………………………..). 

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

Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy oraz obejmuje 
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wynagrodzenie za przewidziane Umową przeniesienie na Zamawiającego wszelkich 

autorskich prawa majątkowych i praw zależnych. 

3. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, należy 

również ubezpieczenie Uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

na czas trwania szkolenia, w terminie nie później niż 2 dni roboczych  (pod pojęciem dnia 

roboczego Strony rozumieją każdy dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy) przed rozpoczęciem szkolenia oraz doręczenie 

Zamawiającemu w ciągu 1 dnia roboczego od daty dokonania ubezpieczenia dowodu 

zawarcia umowy ubezpieczenia Uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

4. Podstawą wystawienia faktury za realizację przedmiotu Umowy jest podpisanie bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu Umowy. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury na rachunek: ………………………………………… 

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

7. Zamawiający nie udziela żadnych zaliczek na poczet realizacji przedmiotu Umowy. 

§ 4 

Obowiązki stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przy zachowaniu 

należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie dokumenty i materiały niezbędne do 

realizacji przedmiotu Umowy będące w posiadaniu Zamawiającego w ciągu 5 dni 

roboczych od dnia zawarcia Umowy. 

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

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

otrzymaniu takiego żądania. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo 

pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego  

o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy,  

w tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, 

likwidacyjnego lub innego o podobnym charakterze, a także innych istotnych zdarzeniach. 

§ 5 

autorskie prawa majątkowe  

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

przedmiotu Umowy przysługują mu 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 wszelkich materiałów 

powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy nabywa Zamawiający bez 

ograniczenia czasowego i terytorialnego, w wszystkich znanych w chwili zawarcia 

umowy polach eksploatacji, a w szczególności: 

1) utrwalania w dowolnie wybranej formie, w dowolny sposób i w dowolnej ilości; 
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2) zwielokrotnienia dowolną techniką, w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w 

szczególności na nośniku video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku 

komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 

cyfrowego, wszelkich wydrukach lub temu podobnych; 

3) wytwarzania egzemplarzy określoną dowolną techniką, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie 

przedmiotu Umowy do pamięci komputera, a także technikami wskazanymi w pkt 2; 

4) wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 

5) wykorzystania całości lub fragmentów, w tym włączania do innych utworów lub 

łączenia z innymi utworami;  

6) publicznego udostępniania poprzez wystawianie, wyświetlanie, nadawanie za pomocą 

stacji naziemnych lub poprzez satelitę i w każdy inny sposób, w tym w sieci Internet.  

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

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

kolaży lub jakichkolwiek innych zmian, a także zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, umowy obejmuje również wynagrodzenie  

z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów powstałych 

w ramach realizacji przedmiotu Umowy, praw zależnych oraz nabycie prawa własności 

nośników, na których utrwalono te materiały. 

5. Zamawiającemu, jako nabywcy autorskich praw majątkowych, przysługuje prawo do 

przeniesienia praw i obowiązków wynikających z przekazanych mu przez Wykonawcę 

praw na osoby trzecie. Dotyczy to całości, jak i części materiałów powstałych  

w ramach realizacji przedmiotu Umowy. 

6. 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. 

7. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje                   

z chwilą przyjęcia przedmiotu Umowy przez Zamawiającego i nie wymaga odrębnego 

oświadczenia Wykonawcy. 

8. Wykonawca zapewnia, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku 

nieprawdziwości niniejszego oświadczenia, że osoby, którym do materiałów powstających 

w ramach realizacji przedmiotu Umowy przysługiwać będą autorskie prawa osobiste nie 

będą wykonywać tych praw w sposób ograniczający Zamawiającego w możliwości 

wykonywania jego praw. 

§ 6 

Odbiór przedmiotu Umowy 

1. Odbioru przedmiotu Umowy dokonuje Komisja Odbioru powołana przez Zamawiającego 

lub osoby przez niego upoważnione. 

2. Podstawą dokonania odbioru przedmiotu Umowy jest podpisany bez zastrzeżeń protokół 

odbioru przedmiotu umowy. 

3. Odbioru przedmiotu Umowy dokonywać będzie Komisja w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca, najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem przekazania przedmiotu 

Umowy, powiadomi Zamawiającego o planowanej dacie przekazania do odbioru 

przedmiotu Umowy. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia wszystkich 

szkoleń przygotować i przekazać do Zmawiającego raport z przeprowadzonych szkoleń 

zawierający w szczególności:  

1) termin i miejsce przeprowadzenia szkoleń,  

2) szczegółowy zakres szkolenia,  

3) wydrukowany podręcznik użytkownika,  

4) oryginał listy obecności podpisanej przez uczestników każdego szkolenia 

zawierającej również potwierdzenie otrzymania wydrukowanego egzemplarza 

podręcznika użytkownika oraz dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia; 

5) zestawienie pytań i problemów zgłaszanych przez uczestników szkoleń oraz 

udzielonych odpowiedzi,  

6) zdjęcia dokumentujące przebieg spotkań na płycie CD/DVD, w tym zdjęcie każdego 

prelegenta oraz min. 10 zdjęć ogólnych dokumentujących każde spotkanie, 

7) dokumentację związaną z organizacją szkolenia, w tym wzory zaproszeń, 

formularzy, etc. w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD, 

8) liczbę wykonanych telefonów przypominających o możliwości zarejestrowania się 

na szkolenie, 

9)  wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników szkoleń. 

6. Komisja Odbioru oceni dostarczone przez Wykonawcę prace na podstawie raportu, 

o którym mowa w ust. 5, w terminie 2 dni roboczych od dnia jego przekazania 

Zamawiającemu. Warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiającego jest w 

szczególności przeszkolenie przez Wykonawcę wymaganej w SOPZ liczby osób. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbioru braków lub uchybień w 

przedstawionych pracach, Komisja Odbioru wyznaczy Wykonawcy termin uzupełnienia 

lub poprawienia wskazanych w protokole odbioru, braków lub uchybień.  

8. Po otrzymaniu poprawionych prac Komisja Odbioru dokona ponownej oceny 

prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy w terminie 2 dni roboczych. 

9. W przypadku ponownego stwierdzenia przez Komisję Odbioru braków lub uchybień  

w przedstawionych pracach przedmiotu Umowy, Wykonawcy zostanie wyznaczony 

termin na dokonanie niezbędnych poprawek, nieprzekraczający 2 dni. 

10. W sytuacji ponownego stwierdzenia przez Komisję Odbioru braków lub uchybień  

w przedstawionych pracach przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od 

Umowy z winy Wykonawcy, z konsekwencjami określonymi w § 7 ust. 1. 

§ 7 

Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia od całości lub części Umowy przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest 

zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa § 3 ust. 1.  

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 1 ust. 3 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2; 
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2) 1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień 

niedotrzymania terminu uzupełnienia braków lub naprawienia uchybień, o których 

mowa w § 6 ust. 7 i 9. 

4. Kary umowne mogą być potrącone 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. 

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

przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

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

umownych, Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody. 

 

§ 8 

Odstąpienie od Umowy  

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

leżących po stronie Wykonawcy, z konsekwencjami określonymi w § 7 ust. 1, w 

przypadkach wskazanych w Umowie a także w przypadku: 

1) opóźnienia w odniesieniu do terminu realizacji przedmiotu Umowy, o których mowa 

w § 2 ust. 1 wynoszącego co najmniej 10 dni; 

2) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji; 

3) powierzenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu Umowy lub jej części 

jakiejkolwiek osobie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej; 

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

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przez podmioty i osoby trzecie na mocy 

orzeczenia właściwego organu. 

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 tych okolicznościach.  

3. Wykonawcy należy się wynagrodzenie za część Umowy wykonaną do momentu złożenia 

przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu. 

4. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem 

szczegółowego uzasadnienia i może być dokonane w całym okresie jej obowiązywania. 

 

§ 9 

Warunki zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy  

w następujących okolicznościach: 

1) zmiany osoby wskazanej w Wykazie Osób Wykonujących Zamówienie pod 

warunkiem zastąpienia dotychczasowej osoby, osobą o takich samych lub wyższych 

kwalifikacjach; Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania 

Zamawiającego o konieczności dokonania zmiany osoby wskazanej w Wykazie 

Osób Wykonujących Zamówienie; zmiana taka będzie uznana za skuteczną po 

pisemnym poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego, przed planowaną datą 

dokonania zmiany i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego; Zamawiającemu 

przysługuje prawo odmowy zgody na zmianę z ważnych przyczyn. 
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2) wydłużenia terminu realizacji Umowy gdy konieczność wprowadzenia zmian 

wynika z innych okoliczności niezależnych od Stron lub gdy zmiana jest korzystna 

dla Zamawiającego; 

3) zmniejszenia zakresu Umowy i wynagrodzenia Wykonawcy gdy konieczność 

wprowadzenia zmian wynika z innych okoliczności niezależnych od Stron lub gdy 

zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. 

2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby wykonującej przedmiot 

Umowy, na warunkach określonych w ust. 1, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje 

należycie swoich obowiązków. 

 

§ 10 

Warunki współpracy między Wykonawcą a podwykonawcami 

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji Umowy podwykonawcy Wykonawca jest 

zobowiązany poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz część 

zamówienia, która będzie przez niego wykonywana wraz z zakresem realizowanych przez 

niego zadań. 

2. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu 

prac powierzonych podwykonawcy dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

3. 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 zgodę na takie 

powierzenie. 

4. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne 

działania lub zaniechania. 

§ 11 

Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych. 

2. Zamawiający, w celu realizacji przedmiotu Umowy, powierzy Wykonawcy przetwarzanie 

danych osobowych uczestników szkolenia i zawrze z Wykonawcą odrębną umowę 

o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

3. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba (potencjalny uczestnik 

szkolenia), której dane dotyczą, wyrazi zgodę na ich przetwarzanie.  

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji 

przedmiotu Umowy. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygania  

w formie ugody wszelkich sporów powstałych między nimi w związku z Umową.  

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

zdołają rozwiązać w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 
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3. Wszelka korespondencja dotycząca realizacji przedmiotu Umowy zawierać musi numer 

referencyjny umowy.  

4. Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja pomiędzy Stronami dotycząca Umowy 

zostanie uznana za skutecznie doręczoną, o ile wysyłana będzie faksem, listem poleconym 

lub doręczana osobiście za potwierdzeniem odbioru na następujące adresy: 

Dla Zamawiającego: 

Adres:   Główny Urząd Geodezji i Kartografii,  

ul. Wspólna 2 

02-926 Warszawa 

Telefon:   22 56 31 444 

Fax:   22 629 18 67 

Dla Wykonawcy: 

Nazwa Wykonawcy:……………....   

Adres:   ……………….. 

Telefon:  ……………….. 

Fax:  ……………….. 

5. Strony ustalają, że do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy 

Strony wyznaczają wymienione poniżej osoby: 

Ze strony Zamawiającego: 

Imię i nazwisko:  

Stanowisko:    

Telefon:   

Fax:     

e-mail:    

 

Ze strony Wykonawcy: 

Imię i nazwisko:  

Stanowisko:   

Telefon:   

Fax:    

e-mail:    

 

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

trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody Stron i muszą być dokonane z zachowaniem 

formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 8.  

8. Zmiana, o jakiej mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. 

9. Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o każdorazowej 

zmianie adresów, o których mowa w ust. 4, oraz o zmianie osób wyznaczonych do 

kontaktów w sprawie realizacji umowy i ich danych adresowych, o których mowa  

w ust. 5. Zmiany powyższe nie wymagają dla swej ważności zawarcia aneksu do 

Umowy. 

10. W przypadku niedochowania obowiązku zawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu  

korespondencję wysłaną na ostatni wskazany adres uważa się za skutecznie doręczoną.  

11. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności: 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 
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2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

3) przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

12. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

13. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 

14. Załączniki do Umowy:  

1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; 

2) Załącznik nr 2 - Wykaz Osób Wykonujących Zamówienie. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

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


