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Wzór  
  

Umowa nr  ……………………………….. 

  

w dniu …………………..  r. w Warszawie pomiędzy  

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

Wspólna 2, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

        …………….   …………….  – Głównego Geodetę Kraju,  

        ……………. ……………. – Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego 

Obsługi, z jednej strony a  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………., pod numerem KRS …………………., NIP: …………………., REGON ………………. 

 

 zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

 

…………………………………………………..…………..…… 

……………………………………………….…………………… 

………………………………….………………………………… 

…………………………………………………………………….  

z drugiej strony, zwanymi łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”  

  

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Usługi utrzymania infrastruktury SIG”  numer referencyjny: 

……………………………………………  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, zawarta została 

umowa, zwana dalej „Umową”, o następującej treści:  

  

  

§ 1.  

Przedmiot zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania infrastruktury SIG oraz 

świadczenie Usług Asysty.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością, 

przy zachowaniu zasad wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa 

oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej jako „OPZ”), stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do świadczenia usług zgodnie z 

parametrami określonymi w Rozdziale nr 10 OPZ (Parametry obowiązujące Wykonawcę). 
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w terminie ….. tygodni 1 od dnia zawarcia Umowy, nie później niż w terminie 4 tygodni od 

daty zawarcia Umowy. 

4. 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.    

5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:  

1) OPZ,  

2) Oferta Wykonawcy, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy.  

  

  

  

§ 2.  

Termin realizacji zamówienia  

1. Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi z dniem zawarcia Umowy.  

2. Przedmiot zamówienia  będzie realizowany do dnia …………… r.  

3. Termin „dzień roboczy ” użyty w treści Umowy jaki i jej załącznikach oznacza 8 godzin 

roboczych (8.15 – 16.15) w ramach dni pracy Zamawiającego. 

  

§ 3.  

Zobowiązania Wykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, 

organizacyjnym, kadrowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem 

pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z zachowaniem terminów 

oraz z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą 

zawodową. W szczególności, Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) zapewnienia kompetentnego personelu do realizacji Umowy zgodnie ze złożoną ofertą, 

który będzie współpracował z osobami wskazanymi przez Zamawiającego;  

2) zapewnienia nadzoru i organizacji wykonywania czynności, stanowiących przedmiot 

zamówienia.  

3. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu swoim działaniem lub 

zaniechaniem, w szczególności w materiałach, dokumentacji.  

4. W przypadku powierzenia wykonania całości lub części przedmiotu zamówienia 

podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania 

podwykonawcy jak za swoje własne i jest zobowiązany do naprawienia szkody 

wyrządzonej Zamawiającemu przez podwykonawcę.  

                                                      
1 Termin wskazany w złożonej przez Wykonawcę  ofercie.  
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5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie za pomocą 

osób spełniających ustalone warunki udziału w postępowaniu wynikające z ogłoszenia o 

zamówieniu, wskazane w ofercie Wykonawcy.  

6. W przypadku konieczności  zastąpienia osoby wskazanej przez Wykonawcę w ofercie do 

pełnienia określonej funkcji, Wykonawca zobowiązuje się do zaangażowania osoby, która 

posiada nie gorsze kwalifikacje, doświadczenie oraz wiedzę niż wymagane przez 

Zamawiającego.  

7. Zmiana osoby, o której mowa powyżej wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej akceptacji 

Zamawiającego, po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje, doświadczenie oraz wiedzę osoby.   

8. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 6 nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.  

9. Zamawiający może żądać zmiany osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia 

określonej funkcji, jeżeli dana osoba, w opinii Zamawiającego, nie daje gwarancji 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku Zamawiający 

uzasadnia swoje żądanie. W takiej sytuacji Wykonawca jest obowiązany do zmiany osoby 

w terminie 14 dni od dnia żądania, na osobę posiadającą nie gorsze kwalifikacje, 

doświadczenie oraz wiedzę niż wymagane przez Zamawiającego, pod rygorem zapłaty 

kary umownej określonej w §7 ust. 1 pkt. 16  

10. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego zapewnić świadczenie 

usługi utrzymania infrastruktury SIG lub świadczenie Usług Asysty przez osoby wskazane 

przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego lub 

innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie woj. mazowieckiego. Żądanie, 

o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie przekazane Wykonawcy pocztą 

elektroniczną na adres ……….., na co najmniej 2 dni przed terminem rozpoczęcia 

świadczenia określonym w wezwaniu. Niezastosowanie się Wykonawcy do żądania bez 

ważnych przyczyn niedotyczących Wykonawcy traktowane będzie jako nienależyte 

wykonanie Umową, uprawniające Zamawiającego do naliczenia kary umownej.    

11. Wykonawca, ani jednostka powiązana z nim w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), ani 

podwykonawca w ramach niniejszej Umowy,  w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nie 

będzie brał udziału w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek etapie w realizacji udzielanych 

przez Zamawiającego zamówień publicznych, prowadzonych z wykorzystaniem 

dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji Usług Asysty opisanych w Rozdziale 12 

Usługi Asysty technicznej pkt. 1) ppkt. (4) OPZ, pod groźbą zapłaty kary umownej 

określonej w §7 ust. 1 pkt. 14.  

12. Wykonawca zobowiązuje się, że nie udostępni podmiotowi trzeciemu jakichkolwiek 

informacji związanych z przygotowywaną dokumentacją, o których mowa w Rozdziale 12 

Usługi Asysty technicznej pkt. 1) ppkt. (4) OPZ, pod groźbą zapłaty kary umownej 

określonej w §7 ust. 1 pkt. 14. 
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§ 4.  

Odbiór przedmiotu zamówienia  

1. Wykonawca będzie raportował wykonanie usług utrzymania infrastruktury SIG  zgodnie z 

Procedurą raportowania Usług opisaną w OPZ, w cyklu miesięcznym do 5 dnia każdego 

miesiąca. Jeżeli termin upływa w sobotę lub niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 

Wykonawca przekazuje raport w najbliższy dzień roboczy.    

2. Odbiór dokumentacji, raportów miesięcznych oraz Usług Asysty nastąpi na zasadach 

opisanych w rozdziale 12 i 14 OPZ.  

3. Po odbiorze raportu miesięcznego za ostatni miesiąc realizacji Umowy oraz odbiorze 

wszystkich zleconych przez Zamawiającego Usług Asysty, Wykonawca zobowiązany będzie 

złożyć do akceptacji Zamawiającego Protokół Odbioru Przedmiotu Zamówienia, który 

zawierać będzie w szczególności:  

1) wykaz raportów miesięcznych, odebranych w ramach przedmiotu zamówienia wraz z 

terminem ich odbioru,  

2) wykaz wszystkich produktów określonych w rozdziale 8 OPZ dla poszczególnych 

obszarów wraz z terminem ich przekazania,  

3) wykaz zrealizowanych Usług Asysty wraz z poszczególnymi terminami odbioru.  

4. Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie uznana za należycie wykonaną po 

zatwierdzeniu bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Przedmiotu Zamówienia przez 

upoważnioną przez Zamawiającego osobę.  

  

§ 5.  

Prawo opcji  

1. Prawo opcji polega na przedłużeniu świadczenia usług poza termin realizacji zamówienia 

podstawowego, przy zachowaniu ciągłości świadczenia usługi.  

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

formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 30 dni przed upływem  terminu określonego 

w §2 ust. 3.    

  

§ 6.  

Warunki i terminy płatności wynagrodzenia  

1. Z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, w tym objętego prawem opcji, Wykonawcy 

przysługuje maksymalne wynagrodzenie w kwocie brutto ………………………….. PLN 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

złote i ………………), w tym: kwota netto: ………………………. PLN (słownie: 

…………………………………………………………………………………………… i 00/100), wartość podatku 

VAT: …………………………….. PLN (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………), w tym:  
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1) w ramach zamówienia podstawowego w wysokości ………………………………….  PLN 

brutto (słownie: …………………………………………………………………………………).  

Wynagrodzenie za okres faktycznego świadczenia usługi utrzymania infrastruktury SIG 

płatne będzie częściami na podstawie faktur wystawionych na podstawie 

zaakceptowanych raportów miesięcznych w kwotach po ………………………………….. PLN 

brutto (słownie: …………………………………………………………………………………);  

2) w przypadku skorzystania z prawa opcji w wysokości ………………………………………..  PLN 

brutto (słownie: ………………………………………………………………………………………………….). 

Wynagrodzenie za okres faktycznego świadczenia usługi utrzymania infrastruktury SIG 

płatne będzie częściami na podstawie faktur wystawionych na podstawie 

zaakceptowanych raportów miesięcznych w kwotach po …………………………………… PLN 

brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………………);  

3) Wynagrodzenie za faktycznie wykonane, w okresie obowiązywania Umowy, Usługi 

Asysty w wysokości maksymalnie ……………………………………… PLN brutto (słownie: 

………………………………………………………..), liczone, jako iloczyn godzin Usług Asysty i 

wynagrodzenia za jedną godzinę Usługi Asysty w wysokości …………………………….. PLN 

brutto (słownie: …………………………………………..).  

  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z 

wykonywaniem przedmiotu zamówienia.    

3. Wynagrodzenie za niepełny miesiąc świadczenia usługi utrzymania infrastruktury SIG 

zostanie wypłacone proporcjonalnie do okresu faktycznego świadczenia usług w danym 

miesiącu.  

4. Szczegółowe zasady zlecania realizacji Usług Asysty opisane zostały w rozdziale 12 OPZ.  

5. Wysokość wynagrodzenia za realizację Usług Asysty będzie uzależniona od ilości 

rzeczywiście wykorzystanych godzin świadczenia Usług Asysty.  

6. Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego 

poprawnie wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury za usługi, o których 

mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 jest zaakceptowany przez Zamawiającego raport miesięczny z 

realizacji usługi utrzymania infrastruktury SIG.    

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata zostanie dokonana 

przelewem na rachunek bankowy: …………………………………………………….. 

8. Zmiana numeru konta wymienionego w ust. 7 nie wymaga sporządzenia aneksu do 

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

chwilą otrzymania przez Zamawiającego pisma dotyczącego tej zmiany.  

9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek pomyłek w  treści faktury VAT, Wykonawca 

zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej. O konieczności wystawienia faktury 

korygującej Wykonawca zostanie poinformowany w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

faktury VAT Zamawiającemu.  
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10. Nieprawidłowe wystawienie faktury spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego 

terminu płatności, liczonego od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.  

11. Za dotrzymanie terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 6  uważa się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego.  

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

Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ani dokonać ich potrącenia z 

wierzytelnościami Zamawiającego.  

13. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy nastąpi: 

1) zmiana stawki podatku od towarów i usług, 

2) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 

2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), 

3) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 

a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy – zastosowanie mają zasady 

wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określone w                   

ust. 13-16 

14. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 13 uprawniony jest do wystąpienia do 

Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w zakresie wysokości 

wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez 

Zamawiającego, czy zmiany te i w jakim zakresie mają wpływ na koszty wykonania 

Umowy. 

15. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku zajmie w 

stosunku do niego pisemne stanowisko. 

16.  

Jeżeli zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w ust. 13 uzasadniają zmianę wysokości 

wynagrodzenia za wykonanie Umowy, Strony uzgodnią treść aneksu do Umowy oraz podpiszą 

stosowny aneks. 

 

  

§ 7.  

Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących 

okolicznościach i wysokościach:  

1) w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia w całości lub części od Umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20% kwoty 

maksymalnego wynagrodzenia brutto określonej w § 6 ust. 1,  

2) w przypadku opóźnienia w przystąpieniu do świadczenia usług zgodnie z parametrami 

określonymi w Rozdziale nr 10 (Parametry obowiązujące Wykonawcę)  OPZ, w terminie 
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określonym § 1 ust. 3 – 0,4% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonej 

w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

3) w przypadku niezapewnienia wymaganych parametrów infrastruktury, o których 

mowa w rozdziale 10.1.1  OPZ:  

a) 0,004% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonej w § 6 ust. 1 za 

każdy rozpoczęty % wymaganej dostępności poniżej wymaganych parametrów dla 

oczekiwanych wartości tygodniowej i miesięcznej   

b) 0,002% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonej w § 6 ust. 1 za 

każdy rozpoczęty % wymaganej dostępności poniżej wymaganych parametrów dla 

oczekiwanej wartości dziennej  

4) w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu reakcji na zgłoszenie, o którym 

mowa w poz. 1 tabeli w rozdziale 10.2.1 OPZ o priorytecie:  

a) krytycznym – 0,0012%  kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonej 

w § 6 ust. 1 za każdą rozpoczętą minutę opóźnienia;  

b) pilnym – 0,0008% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonej w § 6 

ust. 1 za każdą rozpoczętą minutę opóźnienia;  

c) standardowym – 0,0012% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto 

określonej w § 6 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.  

5) w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu obsługi incydentów (dla 

incydentów przynależnych Wykonawcy), o którym mowa w poz. 2 tabeli w rozdziale 

10.2.1  OPZ:  

a) krytycznych – 0,012% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonej w  

§ 6 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;  

b) pilnych – 0,008% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonej w § 6  

ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;  

c) standardowych – 0,004% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto 

określonej w § 6 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.  

6) w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu udokumentowania opracowanego 

rozwiązania i umieszczenia w bazie wiedzy, o którym mowa w poz. 3 lub poz. 8 tabeli 

w rozdziale 10.2.1 OPZ – 0,0004% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto 

określonej w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;  

7) przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu zarejestrowania rekordu problemu 

od momentu zgłoszenia, o którym mowa w poz. 6 tabeli w rozdziale 10.2.1 OPZ – 

0,00012% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonej w § 6 ust. 1 za 

każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;  

8) w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu opracowania i wdrożenia 

rozwiązania docelowego dla problemów, o których mowa w poz. 7 tabeli w rozdziale 
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10.2.1  OPZ – 0,004% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonej w § 6 

ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;  

9) w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu do oceny wniosku o zmianę,  o 

którym mowa w poz. 11 tabeli w rozdziale 10.2.1  OPZ dla zmian:  

a) pilnych – 0,0004%  kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonej  w § 

6 ust. 1 za każdą rozpoczętą minutę opóźnienia;  

b) normalnych – 0,0012% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonej 

w § 6 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;  

c) standardowych – 0,0012% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto 

określonej w § 6 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;  

10) w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu obsługi zmiany, o którym mowa  w 

poz. 12 tabeli w rozdziale 10.2.1  OPZ dla zmian:  

a) pilnych – 0,012% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonej w § 6 

ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;  

b) normalnych – 0,002% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonej w 

§ 6 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;  

c) standardowych – 0,0004% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto 

określonej w § 6 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;  

11) w przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 10 Umowy - 0,012% 

kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonej § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia;  

12) w przypadku naruszenia pozostałych obowiązków przewidzianych w rozdziale 10   

OPZ - 0,012% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonej § 6 ust. 1 za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia.    

13) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym §3 ust. 9 w terminie tam wskazanym 

- 0,02% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonej § 6 ust. 1, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia;  

14) w przypadku naruszenie któregokolwiek z zakazów określonych w § 3 ust. 11 i 12 - 

kara umowna w wysokości 20 % wynagrodzenia łącznego brutto. 

15) w przypadku niewykonania lub nienależytego Umowy - 0,4% kwoty maksymalnego 

wynagrodzenia brutto określonej § 6 ust. 1 za każdy stwierdzony taki przypadek; 

2. Jeżeli którekolwiek z opóźnień, o którym mowa w ust. 1 przekroczy 14 dni, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w całości lub części, w terminie 30 dni od wystąpienia powyższej 

okoliczności uzasadniającej odstąpienie lub wypowiedzieć Umowę w trybie 

natychmiastowym. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem pkt. 1, są naliczane niezależnie i 

podlegają sumowaniu. Suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może 

przekroczyć kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1  
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4. 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.  

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

wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 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.  

6. Przy dochodzeniu kar umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania 

poniesienia szkody ani jej wysokości.  

7. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania 

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.  

 

  

§ 8.  

Powierzenie przetwarzania danych osobowych  

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 ze zm.), 

zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”, danych osobowych ze Zbiorów 

określonych w załączniku nr 3 do Umowy zwanych dalej „Zbiorami”.  

2. Zamawiający oświadcza, że będzie administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”, po 

rozpoczęciu jego stosowania  danych osobowych ze Zbiorów określonych w załączniku 

nr 3 do Umowy. 

3. Zamawiający na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 28 

ust. 3 RODO powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych ze Zbiorów.  

4. Wykonawca powierzone do przetwarzania dane osobowe ze Zbiorów może przetwarzać 

wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 

do Umowy, w którym zostały określone rodzaje danych osobowych oraz kategorie osób, 

których dane dotyczą. 

5. Operacje przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę będą miały charakter stały 

przez okres obowiązywania Umowy i będą polegały na zbieraniu, utrwalaniu, 

porządkowaniu, przechowywanie, wykorzystywanie (do celów wskazanych w ust. 1), 

ujawnianie innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Umowy lub 

na polecenie Administratora, usuwanie. Dane osobowe będą przez Procesora 
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przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie 

papierowej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych 

osobowych ze Zbiorów podjąć środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39a 

ustawy o ochronie danych osobowych oraz spełnić wymagania określone w przepisach 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące 

do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.  Nr 100, poz. 1024) zwanego dalej 

„rozporządzeniem”. Od dnia rozpoczęcia stosowania RODO Wykonawca zobowiązuje się 

do przestrzegania wymogów RODO dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w 

zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia oraz 

postanowieniami zawartymi w niniejszej Umowie - ponosząc odpowiedzialność jak 

administrator danych zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych. 

8.  Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych 

w zgodzie z przepisami RODO po rozpoczęciu jego stosowania, ponosząc 

odpowiedzialność jak administrator za niedopełnienie obowiązków, o których mowa w 

art. 28 ust 3 RODO. 

9. Zamawiający udziela pełnomocnictwa Wykonawcy do:  

a) wydawania i odwoływania pracownikom Wykonawcy imiennych upoważnień do 

przetwarzania danych osobowych ze Zbiorów,   

b) prowadzenia ewidencji pracowników Wykonawcy upoważnionych do przetwarzania 

danych osobowych ze Zbiorów,  

c) zbierania od upoważnionych pracowników Wykonawcy oświadczeń o zachowaniu w 

tajemnicy danych osobowych ze Zbiorów oraz sposobów ich zabezpieczenia.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu lub 

osobom trzecim na skutek przetwarzania danych osobowych ze Zbiorów niezgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy, jak też z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie 

danych osobowych, rozporządzenia oraz RODO po rozpoczęciu jego stosowania. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych ze 

Zbiorów otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego oraz sposobów ich zabezpieczenia 

w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy.   

12. Wykonawca nie może powierzyć danych osobowych ze Zbiorów innym osobom lub 

podmiotom bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.  

13. Wykonawca nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania danych 

osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego.   

14. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o:  

a) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych ze Zbiorów, naruszenia tajemnicy tych danych 

osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania;  
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b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych ze Zbiorów prowadzonych w 

szczególności przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, policję, sąd, 

lub inny organ uprawniony na podstawie przepisów RODO po rozpoczęciu jego 

stosowania. 

c) wszelkich incydentach dotyczących powierzonych Wykonawcy do przetwarzania 

danych osobowych, w tym uzyskania przypadkowego lub nieupoważnionego do nich 

dostępu, zmiany, utraty, uszkodzenia lub ich zniszczenia.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, 

informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych ze 

Zbiorów.   

16. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego audytorowi, 

dokonanie kontroli w celu sprawdzenia poprawności przetwarzania oraz zabezpieczeń 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych ze Zbiorów w miejscach, w których są 

one przetwarzane.  

17. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Zamawiającego 

dotyczących zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz dotyczących 

poprawy zabezpieczenia danych osobowych, sporządzonych w wyniku kontroli 

przeprowadzonych przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego audytora. 

18. Ponadto od dnia 25 maja 2018 r. tj. dnia rozpoczęcia stosowania RODO Wykonawca 

gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

spełnijących wymagania RODO i ochronę praw osób, których dane dotyczą w odniesieniu 

do powierzonych przez Zamawiającego danych osobowych oraz zobowiązuje się:  

a) przetwarzać dane osobowe zgodnie z udokumentowanymi poleceniami 

Zamawiającego, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się polecenia 

przekazywane drogą elektroniczną lub na piśmie, 

b) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych 

osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w 

tym środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania, o 

których mowa w art. 32 RODO, 

c) w przypadku uzyskania zgody Zamawiającego na dalsze powierzenie (tzw. 

podpowierzenie) przez Wykonawcę innemu podmiotowi przetwarzającemu 

wykonywanie konkretnych czynności przetwarzania w celu realizacji przedmiotu 

Umowy, Wykonawca przestrzegać będzie warunków, o których mowa w art. 28 ust. 2 

i 4 RODO, oraz postanowień Umowy, 

d) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje pomagać 

Zamawiającemu w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;  

e) przekazywać Zamawiającemu, bez zbędnej zwłoki od wykrycia zdarzenia, informacje o 

naruszeniu ochrony powierzonych Wykonawcy danych osobowych, zgodnie z art. 33 



Załącznik nr 2 do SIWZ 

Strona 12 z 19  
  

ust. 2 RODO, oraz przekazuje informacje niezbędne Zamawiającemu do zgłoszenia 

naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu, o którym mowa w art. 33 ust. 3 

pkt. a, c, d RODO, 

f) pomagać Zamawiającemu, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz 

na podstawie odrębnych ustaleń, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na 

żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w 

rozdziale III RODO, 

g) udostępniania Zamawiającemu wszelkich informacji do spełnienia obowiązków 

wynikających z art. 28 RODO, 

h) niezwłocznie informować Zamawiającego, jeżeli zdaniem Wykonawcy wydane mu 

polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony 

danych, 

i) stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru 

lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO. 

19. W związku z  rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

zwrócić wszelkie dane osobowe ze Zbiorów Zamawiającemu oraz niezwłocznie, ale nie 

później niż w ostatnim dniu obowiązywania Umowy, zaprzestać wszelkich czynności 

przetwarzania danych osobowych ze Zbiorów oraz usunąć te dane z nośników Wykonawcy 

w sposób uniemożliwiający ich odczytanie i dalsze wykorzystanie.  

 

§ 9.  

Warunki zmiany Umowy  

1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy, przewiduje możliwość zmian Umowy 

w przypadkach przewidzianych w Umowie a także w przypadkach, gdy konieczność 

wprowadzenia zmian Umowy wynika:   

1) ze zmiany wymogów technologicznych, w szczególności, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu Umowy;  

2) z zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, ani mu zapobiec lub przezwyciężyć 

poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 

rozmiarach;  

3) ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w 

szczególności mających wpływ na konieczność zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych;  

4) z okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 

przewidzieć a które mają istotny wpływ na prawidłową realizację przedmiotu Umowy;  
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5) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania 

Umowy,  

6) ze wstrzymania (przerwy) realizacji Umowy przez Zamawiającego, nie wynikającego  z 

winy Wykonawcy.  

7) z konieczności zmiany zakresu Umowy, wynikającej z powstałej po zawarciu Umowy 

sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie 

z pierwotnymi warunkami;  

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Zmawiający przewiduje możliwość:  

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy,   

2) zmian w sposobie rozliczania z Wykonawcą, o ile te zmiany będą korzystne dla 

Zamawiającego,  

3) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy;  

4) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy;   

5) zmian treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji 

Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może 

spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji 

Umowy,  

3. W przypadku zmiany Umowy wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z oferty nie może 

ulec zwiększeniu.  

4. Zmiany Umowy na podstawie niniejszego paragrafu oraz innych wyraźnie zastrzeżonych w 

treści Umowy, wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

  

  

§ 10.  

Prawa autorskie  

1. Wykonawca, w ramach maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 

Umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 

wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, na następujących polach 

eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu i formatu 

oraz zwielokrotniania utworów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową;  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

dostęp do utworów w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

4) wykorzystywania utworów lub ich dowolnych części do prezentacji;  

5) wprowadzanie utworów do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do 

Internetu;  
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6) sporządzanie wersji obcojęzycznych;  

7) łączenie fragmentów utworów z innymi utworami;  

8) dowolnego przetwarzania utworów, 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.  

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach 

realizacji przedmiotu zamówienia, nastąpi bezwarunkowo z chwilą podpisania przez 

Strony protokołu odbioru danego produktu bez żadnych uwag czy zastrzeżeń, zgodnie z 

procedurą odbioru wskazaną w treści Załącznika nr 1 do Umowy.  

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów, następuje na polach 

eksploatacji zgodnie z ust 1 wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne 

osoby oraz prawem do wykonywania oraz zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa 

zależnego.  

4. Wraz z oprogramowaniem Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

wszelkie kody źródłowe, wynikowe, maszynowe i inne oraz dokumentację projektową i 

techniczną tego programu, jak też wszelkie inne informacje i środki potrzebne do 

korzystania z niego zgodnie z nabytymi przez Zamawiającego prawami. Materiały te muszą 

zawierać wszelkie dane pozwalające na samodzielne korzystanie i dokonywanie dalszych 

zmian w oprogramowaniu.  

  

§ 11.  

Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy  

1. Poza przypadkami wskazanymi w Umowie, Zamawiającemu   przysługuje   prawo   

odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w całości lub części  w następujących przypadkach:  

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;   

2) realizowania przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub 

uprzednio wskazanymi przez Zamawiającego wytycznymi lub poleceniami,   

3) opóźnienia rozpoczęcia świadczenia którejkolwiek z usług przez czas dłuższy niż 14 

dni względem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy albo gdy kara umowna 

naliczona na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 przekroczy 15 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1.   

4) naruszenia przez Wykonawcę w trakcie wykonania Umowy zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących u Zamawiającego lub zasad przetwarzania danych osobowych lub 

zobowiązania do ochrony informacji poufnych;  

5) w sytuacji, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy 

przez czas dłuższy niż 14 dni lub nie wykonuje obowiązków wynikających z Umowy 

przez czas dłuższy niż 14 dni.  
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6) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, jeżeli Wykonawca nie 

zaprzestanie lub nie naprawi naruszenia po upływie 14 dni od dnia wezwania przez 

Zamawiającego;  

7) w przypadku utraty środków pochodzących z budżetu państwa lub budżetu UE na 

realizację przedmiotu Umowy,  

8) w przypadku, jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja 

Wykonawcy;   

9) w przypadku, jeżeli w trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty majątek 

Wykonawcy i Wykonawca nie będzie mógł realizować Umowy na warunkach w niej 

określonych;  

10) w przypadku, gdy nastąpi ograniczenie lub pozbawienie zdolności do czynności 

prawnych mających wpływ na realizację Umowy.  

2. W przypadku otwarcia likwidacji, złożenia wniosku o upadłość lub wydania sądowego 

nakazu zajęcia majątku Wykonawcy Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę z 

zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.   

3. Wypowiedzenie Umowy w całości lub w części, za wyjątkiem ust. 2, wymaga zachowania 

30 dniowego okresu wypowiedzenia, z wyjątkiem wypowiedzenia z uwagi na 

uprawomocnienie się postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości lub likwidacji, które 

będzie miało skutek natychmiastowy.    

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy bez podania przyczyny,                

z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.  

5. Odstąpienie od Umowy w sytuacjach określonych w ust. 1 może nastąpić  w terminie 30 

dni od daty powzięcia informacji przez Zamawiającego o okolicznościach stanowiących 

przyczynę odstąpienia.  

6. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności ze wskazaniem podstawy wypowiedzenia lub odstąpienia. Wypowiedzenie 

lub odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2 i 4 może nastąpić 

jeżeli Wykonawca nie zaprzestanie lub nie naprawi naruszenia po upływie 14 dni od dnia 

wezwania przez Zamawiającego. 

7. W wypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy którejkolwiek ze Stron, w terminie 

7 dni od daty wypowiedzenia lub odstąpienia Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych usług według stanu na dzień 

wypowiedzenia lub odstąpienia  

8. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji upoważniony przedstawiciel Zamawiającego 

wystawia świadectwo płatności obejmujące wartość należycie wykonanych usług 

stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT.  

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i sprzętu oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z wypowiedzeniem lub odstąpieniem od Umowy ponosi 
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Strona, z której winy lub na wniosek której doszło do wypowiedzenia lub odstąpienia od 

Umowy.  

10. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy w części nie wpływa na realizację jej 

pozostałych części.  

11. Wykonawcy należne jest wynagrodzenie wyłącznie za usługi wykonane należycie do chwili 

wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 14 dni od wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, zwrócić 

Zamawiającemu część wynagrodzenia przekraczającą wartość należnego świadczenia 

Wykonawcy. Wartość świadczenia Wykonawcy zostanie ustalona w proporcji do okresu 

faktycznego świadczenia poszczególnych usług.  

  

  

§ 12.  

Zasady współdziałania stron  

1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji 

przedmiotu Zamówienia.    

2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo 

pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu Zamówienia, zawierającej  w 

szczególności: termin realizacji, opis realizowanych czynności.  

3. Do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu zamówienia upoważnia się:  

1) ze strony Zamawiającego:  

………………………………………………………………………………………………………………………………..  

2) ze strony Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

4. Zmiana osób wymienionych w ust. 3 nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku takiej 

zmiany każda ze Stron informuje drugą Stronę, na piśmie o nowej osobie upoważnionej 

do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu zamówienia.  

5. W sprawach bieżących dotyczących realizacji przedmiotu Umowy przedstawiciele Stron 

wskazani w ust. 3  mogą komunikować się ze sobą między innymi za pośrednictwem 

elektronicznych narzędzi np. fax, poczta elektroniczna, telefon.  

  

§ 13.  

Gwarancja  

1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady na prace o 

charakterze analitycznym i projektowym wykonywane w ramach Usług Asysty.  

2. W wypadku wystąpienia błędów lub wad w wykonanych pracach, o których mowa w ust. 

1, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego ich usunięcia w terminie 14 dni.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Strony mogą ustalić inny termin niż określony 

w ust. 2.    

  

§ 14.  
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Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy wniósł skutecznie na rzecz 

Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej w Umowie 

zabezpieczeniem, w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.  

1 czyli kwotę: …………………….. zł  (słownie: ………………………………………………….......................)  

zdeponowane w formie gwarancji bankowej. 

2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu kar umownych  

3. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty zaakceptowania 

przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w § 4 

ust. 4 Umowy, potwierdzającego wykonanie przez Wykonawcę całości przedmiotu 

zamówienia.  

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % 

wysokości zabezpieczenia. Kwota, ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady.  

5. Jeżeli z uwagi na przedłużenie terminu realizacji Umowy, niezależnie od przyczyn tego 

przedłużenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych 

lub w poręczeniach wygasłoby przed upływem przedłużonego terminu realizacji Umowy, 

Wykonawca na 7 dni roboczych przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia przedstawia 

Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie. Jeżeli Wykonawca nie 

wykona powyższego obowiązku Zamawiający może zażądać od gwaranta/poręczyciela 

wypłaty z gwarancji/poręczenia i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet 

zabezpieczenia.  

6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie przez 

Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wszelkich należności 

powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a w 

szczególności kar umownych.  

§ 15.  

 Poufność  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych 

uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z 

Umowy.  

2. Przekazanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych i uzyskanych 

przez Wykonawcę od Zamawiającego może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów 

uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym 

Umową.  

3. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, 

przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od 

Zamawiającego wbrew postanowieniom Umowy.  

  

§ 16.  

Postanowienia końcowe  
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1. Strony postanawiają, że w razie sporów wynikłych z realizacji Umowy, będą współdziałać 

w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia, a w przypadku nie dojścia do porozumienia tj.  po 

upływie 30 dni od przekazania spornej sprawy drugiej Stronie właściwym do 

rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy, 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne 

powszechnie obowiązujące mające związek z przedmiotem zamówienia.  

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

woli i wiedzy, z wyłączeniem bieżących kontaktów, o których mowa w §12 ust. 5 Umowy, 

będzie kierowana na następujące adresy:   

1) Wykonawcy:   

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Numer telefonu: …………………….  

Numer faksu:  ……………………… 

2) Zamawiającego:  

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul .Wspólna 2, 00-926 Warszawa 

Numer telefonu: +48 22 661 84 32 

Numer faksu:  +48 22 628 34 67 

4. 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.   

5. W przypadku nie wywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa w ust. 4, 

korespondencja wysłana na podany w Umowie adres lub numer uważana będzie za 

doręczoną.  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy.  

7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:  

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,  

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy,  

3) Załącznik nr 3 – Maksymalny zakres danych osobowych w Zbiorach.  

  

  

            Zamawiający                     Wykonawca  

  

 …………………………….                         ……………..……………..  
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