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Umowa nr 

  
Zawarta w dniu ……………………….. 2016 roku w Warszawie pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie,  
przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………… 
2. ……………………………………… 
 

a 
……………………………………………………………………….. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
 
……………………………………………. 
……………………………………………., 
 
zwane w treści umowy łącznie „Stronami”, a każda z nich osobna „Stroną”. 
 
 
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, pn. „……………………………” o numerze referencyjnym BO-
ZP.2610……………………..., zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp” 
mając na uwadze dofinansowanie …………., zawarta została umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

Definicje 

Strony odpowiednio przyjmują, iż w dalszej części Umowy poniższe terminy oznaczać 
odpowiednio będą: 
 

1) SIG (Systemy Informatyczne GUGiK) – zbiór oprogramowania i narzędzi 

składających się na poszczególne Systemy, dostarczonych w ramach projektów 

realizowanych na rzecz Zamawiającego na podstawie odrębnych umów; 

2) System SIG lub SIG  – Oprogramowanie oraz Oprogramowanie Standardowe; 

3) Projekt  – Projekt realizowany w ramach niniejszej umowy, którego efektem będzie 

zrealizowanie zadań Projektów CAPAP, ZSIN-faza II i K-GESUT; 
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4) Projekt CAPAP – Projekt Centrum Analiz Przestrzennych Administracji 

Publicznej, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

Oś 2 Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”; 

5) Projekt ZSIN-faza II – Projekt ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu 

Informacji o Nieruchomościach – Faza II, współfinansowany ze środków Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś 2 Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-

usług publicznych”; 

6) Projekt K-GESUT  – Projekt K-GESUT, współfinansowany ze środków Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś 2 Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-

usług publicznych”, 

7) Systemy – System CAPAP, System Geoportal, System SZNMT, System KSZBDOT, 

System Moduł SDI, System Uniwersalny Moduł Mapowy, System Walidator 

metadanych, System Edytor metadanych oraz System narzędzia do harmonizacji, 

opisane w Załączniku nr 1 do Umowy; 

8) System CAPAP – platforma analityczna wraz z narzędziami udostępniania danych, 

platformą informacyjną, platformą e-learningową, narzędziami do zarządzania 

jakością udostępniane poprzez portal CAPAP z wykorzystaniem szyny usług 

CAPAP budowane i rozwijane w ramach Usług Rozwoju, stanowiący element 

Projektu CAPAP; 

9) System Geoportal – system umożliwiający łączenie zbiorów danych 

przestrzennych pochodzących z zasobów różnych organów państwowych w spójną 

całość, dostępną w formie elektronicznej poprzez punkt dostępowy 

(www.geoportal.gov.pl) na interaktywnej przeglądarce map z narzędziami 

umożliwiającymi wyszukiwanie danych przestrzennych, zbudowany na podstawie 

odrębnych umów,  rozwijany w ramach Usług Rozwoju, stanowiący element 

Projektu; 

10) System SZNMT – System Zarządzania Numerycznym Modelem Terenu, którego 

podstawowym zadaniem jest zarządzanie danymi fotogrametrycznymi, zbudowany 

na podstawie odrębnych umów,  rozwijany w ramach Usług Rozwoju, stanowiący 

element Projektu; 

11) System KSZBDOT – Krajowy System Zarządzania Bazą Danych Obiektów 

Topograficznych umożliwiający zarządzanie (w tym: tworzenie, prowadzenie 
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i udostępnianie) bazą danych obiektów topograficznych (BDOT10k) i bazą danych 

obiektów ogólnogeograficznych (BDOO), zbudowany na podstawie odrębnych 

umów,  rozwijany w ramach Usług Rozwoju, stanowiący element Projektu; 

12) System Moduł SDI – zestaw oprogramowania dla węzła infrastruktury informacji 

przestrzennej , zbudowany na podstawie odrębnych umów,  rozwijany w ramach 

Usług Rozwoju, stanowiący element Projektu; 

13) System Uniwersalny Moduł Mapowy – komponent mapowy, wykorzystujący 

Moduł SDI, zawierający rozwiązania dedykowane służbom mundurowym i 

ratowniczym związane z wykorzystaniem referencyjnych oraz operacyjnych danych 

przestrzennych, zbudowany na podstawie odrębnych umów,  rozwijany w ramach 

Usług Rozwoju, stanowiący element Projektu; 

14) System – Walidator metadanych – aplikacja służąca walidacji metadanych , 

zbudowana na podstawie odrębnych umów,  rozwijana w ramach Usług Rozwoju, 

stanowiąca element Projektu; 

15)  System Edytor metadanych - system do zarządzania metadanymi, w tym 

umożliwiający przygotowanie nowych plików metadanych oraz edycję istniejących, 

udostępniany z poziomu przeglądarki internetowej przy użyciu autoryzowanego 

dostępu, zbudowany na podstawie odrębnych umów,  rozwijany w ramach Usług 

Rozwoju, stanowiący element Projektu; 

16)  System Narzędzia do harmonizacji - system do wykonania harmonizacji 

wybranych zbiorów danych dla tematów z Załączników I, II i III Dyrektywy 

INSPIRE, zbudowany na podstawie odrębnych umów,  rozwijany w ramach Usług 

Rozwoju, stanowiący element Projektu; 

17)  System K-GESUT -  System Zarządzania Krajową bazą danych Geodezyjnej Sieci 

Uzbrojenia Terenu, służący do tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych 

K-GESUT, zasilanych danymi z baz GESUT prowadzonych przez starostów 

powiatowych, zbudowany na podstawie odrębnych umów,  rozwijany w ramach 

Usług Rozwoju, stanowiący element Projektu K-GESUT; 

18) System ZSIN – Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach, spełniający 

wymagania nakładane na GUGiK rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji 

o nieruchomościach (Dz. U. z 2013  r., poz. 249) oraz wspierający GUGiK 
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w realizacji zadań w zakresie EGiB, nakładanych przez ustawę PGiK, zbudowany 

na podstawie odrębnych umów,  rozwijany w ramach Usług Rozwoju, stanowiący 

element Projektu ZSIN Faza II; 

19) Zamówienie – przekazane przez Zamawiającego zapotrzebowanie na realizację 

Modyfikacji; 

20) Zlecenie – zatwierdzone przez Strony Zamówienie, stanowiące podstawę realizacji 

danej Usługi, na warunkach w nim określonych; 

21) Modyfikacja – przedmiot Usług stanowiący komplet Produktów lub Produktów 

dodatkowych wykonanych przez Wykonawcę na podstawie Zlecenia; 

22) Oprogramowanie Standardowe – oprogramowanie podmiotów trzecich, 

dostarczone przez Wykonawcę w ramach Usług dodatkowych, niezbędne dla 

rozbudowy SIG; 

23) Oprogramowanie – oprogramowanie i narzędzia wykonane w ramach Usług 

Rozwoju; 

24) Projekt Architektury – projekt funkcjonalny i techniczny Systemu SIG (aktualny i 

planowany), wykonany na podstawie Umowy i rozwijany w ramach Usług 

Rozwoju; 

25) Produkt – efekt prac Wykonawcy powstały w wyniku realizacji Modyfikacji, w 

szczególności Oprogramowanie lub Dokumentacja Usług Rozwoju; 

26) Produkt Dodatkowy – inny rodzaj przedmiotu Zlecenia niż wskazany dla 

Produktu; przy czym Produktem dodatkowym może być, np. usługa, szkolenie, 

dokumentacja lub Oprogramowanie Standardowe; 

27) Dokumentacja – zestaw opisów i rysunków Systemu SIG, w tym dokumentacja 

SIG,  Projekt Architektury, Dokumentacja Usług Rozwoju lub dokumentacja Usług 

dodatkowych; 

28) Dokumentacja Usług Rozwoju – Produkt stanowiący część Dokumentacji, będący 

Dokumentacją Techniczną, Dokumentacją Administratora, Dokumentacją 

Użytkownika, AOM oraz  UDT, UDA, UDU lub UDA; 

29) Ujednolicona Dokumentacja Techniczna (UDT)  – dokumentacja techniczna 

Systemu SIG każdorazowo aktualizowana w ramach Zlecenia jako Produkt; 
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30) Ujednolicona Dokumentacja Administratora (UDA) - dokumentacja 

administratora Systemu SIG każdorazowo aktualizowana w ramach Zlecenia jako 

Produkt; 

31) Ujednolicona Dokumentacja Użytkownika (UDU) – dokumentacja użytkownika 

Systemu SIG każdorazowo aktualizowana w ramach Zlecenia jako Produkt; 

32) Ujednolicona Dokumentacja Analityczna (UDAN) - dokumentacja analityczna 

Systemu SIG każdorazowo aktualizowana w ramach Zlecenia jako Produkt; 

33) Usługi – Usługi Rozwoju lub Usługi dodatkowe; 

34) Usługi Dodatkowe – wykonanie przez Wykonawcę Produktów Dodatkowych 

objętych Zleceniem, składających się na Modyfikację, których wykonanie jest 

niezbędne dla realizacji Umowy; 

35) Usługi Rozwoju – wykonanie i dostarczenie/wdrożenie Produktów objętych 

Zleceniem, składających się na Modyfikację, stanowiących element rozbudowy 

SIG; 

36) Zmiana – zmiana warunków Zlecenia, w tym zmiana zakresu, terminu lub 

wynagrodzenia, stanowiąca podstawę do aneksowania Zlecenia; 

37) Analityczny Opis Modyfikacji (AOM) – Produkt stanowiący opis funkcjonalny 

Modyfikacji wraz z prototypem (o ile będzie wymagany); 

38) Dokumentacja Techniczna (DT) – Produkt stanowiący opis techniczny 

Modyfikacji,   

39) Punkt Funkcyjny (PF) – jednostka rozliczeniowa wykonania Modyfikacji 

(funkcjonalnie i niefunkcjonalnie),  zgodna z metodyką COSMIC;  

40) Roboczogodzina – jednostka rozliczeniowa równa 1 godzinie pracy konsultanta 

Wykonawcy dla Modyfikacji, których zakres w całości lub częściowo nie może być 

wyliczony zgodnie z metodyką COSMIC, przeliczana na Punkty Funkcyjne w 

stosunku 20:1; 

41) Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku równy 8 godzinom pracy w 

godzinach pracy Zamawiającego, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i 

dni wolnych u Zamawiającego, o których Zamawiający poinformował Wykonawcę; 

42) Etap Zarządczy – etap realizacji Umowy, stanowiący podział prac w odniesieniu 

do oczekiwanych terminów realizacji Umowy; 
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43) Wymiarowanie Pełne – liczba PF zweryfikowana przez Wykonawcę, która po 

odbiorze AOM przez Zamawiającego, stanowi uzgodnione wynagrodzenie za dane 

Zlecenie, podlegające zmianie w wyniku uzgodnienia Zmian.  

44) PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

2015, poz. 2164, z późn. zm) 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się do rozwoju e-Usług i wsparcia ich 
udostępnienia przez Zamawiającego, poprzez: 
1. wykonanie Projektu Architektury; 
2. świadczenie Usług Rozwoju i Usług Dodatkowych stanowiących rozbudowę SIG w 

zakresie : 
a) budowy Systemu CAPAP; 
b) rozwoju i modyfikacji Systemów, zgodnie z procedurą zamawiania i 

realizacji Usług, opisaną w Załączniku nr 2 do Umowy.  
2. Przedmiot Umowy musi być realizowany zgodnie z celem określonym dla 

poszczególnych Projektów i wymaganiami wskazanymi w Załączniku nr 1 do Umowy, z 
zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wymagania, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy odnoszące się do Usług 
stanowią poglądową listę planowanych  do realizacji wymagań z zastrzeżeniem, że w 
toku realizacji Umowy lista wymagań będzie przez Zamawiającego uszczegóławiana i 
rozszerzana, zgodnie z potrzebami Zamawiającego i poszczególnych Projektów. 
Szczegółowe wymagania każdorazowo wskazane zostaną w Zamówieniu. 

4. Aktualny opis poszczególnych Projektów i Systemów zawiera Załącznik nr 1 do 
Umowy. 

5. Umowa prowadzona i realizowana będzie w oparciu o metodykę PRINCE 2 i metodykę 
COSMIC, z podziałem na Etapy Zarządcze, o których mowa w Załączniku nr 1 do 
Umowy, przy czym podział 3 Etapu Zarządczego na etapy ma charakter techniczny, jest 
wynikiem wstępnego planowania Zamawiającego i w toku realizacji Zleceń może ulec 
zmianie.  

§ 3 

Okres realizacji Umowy 

1. Umowa realizowana będzie od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 sierpnia 2018 r., 
zgodnie z podziałem na Etapy Zarządcze wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy,  z 
zastrzeżeniem ust. 4-6.  

2. Strony zgodnie przyjmują, iż zawarcie Umowy następuje z dniem złożenia podpisu przez 
obie Strony. Zamawiający składając podpis opatruje Umowę datą i w ten sam dzień 
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informuje Wykonawcę o fakcie zawarcia Umowy przesyłając jej scan drogą 
elektroniczną i jednocześnie przesyłając Wykonawcy jej egzemplarz drogą pocztową.  

3. Etapy Zarządcze realizowane są równolegle i nie wstrzymują realizacji przedmiotu 
Umowy w żadnym z określonych w Umowie zakresie.  

4. Terminy przypisane w Załączniku nr 1 do Umowy dla 3 Etapu Zarządczego są terminami 
oczekiwanymi, a rzeczywisty czas wykonania poszczególnych Modyfikacji wynikać 
będzie ze Zleceń. 

5. Usługi świadczone będą do wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 
ust. 1 Umowy, jednak nie dłużej niż do dnia obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem 
ust. 6. 

6. Termin przekazania do odbioru ostatniego Produktu nie może przekraczać terminu 2 
miesięcy przed upływem terminu obowiązywania Umowy wskazanego w ust. 1, chyba, 
że Zamawiający uzna inaczej, jednak termin ten nie może być późniejszy niż termin 
końcowy obowiązywania Umowy wskazany w ust. 1.  

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, że: 
1) dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem i profesjonalnymi kwalifikacjami, a 

także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania Umowy, 

2) zapoznał się z zakresem Projektów i ich celami. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy w sposób zgodny z metodyką 
PRINCE 2 i COSMIC a także najlepszą wiedzą i doświadczeniem profesjonalisty na 
rynku dostawców usług IT. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia swoich pracowników i osób trzecich, 
realizujących objęte Umową zadania, w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa 
informacji obowiązujących u Zamawiającego oraz zasad przetwarzania danych 
osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z usług podmiotu trzeciego jako 
wsparcia w trakcie realizacji Umowy o charakterze doradczym, w tym wsparcia w 
procesie zamawiania i odbioru przedmiotu Umowy.  

5. Wykonawca przez cały okres trwania Umowy zobowiązuje się do dysponowania 
zasobami ludzkimi w liczbie i o kwalifikacjach wskazanych w ofercie złożonej w 
postępowaniu, w wyniku którego zawarta została Umowa.   

6. Wykonawca zobowiązuje się, że wydajność procesu produkcji w trakcie realizacji 
Umowy będzie nie gorsza niż oferowana, tj. ……. PF/miesiąc. 

7. Stosowanie do art. 24 ust. 3a PZP Wykonawca lub zaangażowani przez niego 
Podwykonawcy, zobowiązani są zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
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Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), zwanego dalej Kodeksem 
Pracy, co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za tworzenie architektury systemów w 
ramach realizacji Umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w § 7 ust. 1 
pkt. 8 

- nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim 
będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Wykonawcy. 

8. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy dostarczy do Zamawiającego listę 
osób, o których mowa w ust. 7 wraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione lub 
zostaną zatrudnione na umowę o pracę na czas niezbędny do wykonania danej 
czynności, pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w §7 ust. 1 pkt. 7. 
Zatrudnienie powinno trwać przez cały okres wykonania Umowy lub minimalnie na 
okres wykonywania czynności, o których mowa w ust. 7. Lista osób ma być 
aktualizowana przez Wykonawcę na bieżąco. 

9. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę, o której mowa w ust. 7, 
Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej 
osoby spełniającej Wymagania Zamawiającego. Okresu niezbędnego do zatrudnienia 
nowej osoby nie wlicza się do okresu, za który naliczana jest kara umowna na 
podstawie §7 ust. 1 pkt. 8. 

10. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wszelkie informacje, potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osoby, o której mowa w ust. 6, pod rygorem zapłaty kary umownej 
określonej w §7 ust. 1 pkt. 7.  

11. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 
7 lub 9, będzie skutkować naliczeniem kary umownej określonej w §7 ust. 1 pkt. 7. 

 

 

§ 5 

Odbiory i raportowanie 

1. Na koniec każdego miesiąca kalendarzowego Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia raportu miesięcznego, w którym wykazane zostaną wszystkie prace 
wykonane przez Wykonawcę w okresie rozliczeniowym. Jeżeli ostatni dzień miesiąca nie 
jest Dniem Roboczym to przedstawienie raportu nastąpi w najbliższym Dniu Roboczym 
następującym po końcu miesiąca. 

2. Odbiór poszczególnych prac przedmiotu Umowy następuje każdorazowo zgodnie z 
procedurą odbioru stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy i na warunkach określonych w 
Zleceniu. 

3. Za datę wykonania danego Etapu Zarządczego lub datę wykonania całego przedmiotu 
Umowy uznaje się datę zgłoszenia gotowości odbioru, w następstwie którego dokonany 
zostanie bez zastrzeżeń odbiór Etapu Zarządczego lub całego przedmiotu Umowy.  
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§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje maksymalne łączne wynagrodzenie w 
kwocie  …………. zł netto (słownie: ……………… …/100), powiększone o aktualny 
podatek VAT (dalej powoływane jako „łączne wynagrodzenie brutto”), z czego: 
1) wynagrodzenie w kwocie ……..zł netto (słownie: ….) plus należny podatek VAT 

stanowić będzie wynagrodzenie za wykonanie 1 Etapu Zarządczego; 
2) wynagrodzenie w kwocie ……… zł netto (słownie: …….) plus należny podatek 

VAT stanowić będzie wynagrodzenie za wykonanie 2 Etapu Zarządczego; 
3) wynagrodzenie w kwocie …….. zł netto (słownie: ….) plus należny podatek VAT 

stanowić będzie maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji Usług. 
2. Przy czym wynagrodzenie dla poszczególnych Projektów wynosi: 

1. Projekt CAPAP – … zł netto (słownie: ….) plus należny podatek VAT, co 
stanowi równowartość 10 339 PF 

2. Projekt ZSIN-faza II - … zł netto (słownie: ….) plus należny podatek VAT, co 
stanowi równowartość 1 364 PF 

3. Projekt K-GESUT - … zł netto (słownie: ….) plus należny podatek VAT, co 
stanowi równowartość 1 192 PF 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 stanowi równowartość 24 PF, zgodnie z 
wartością 1 PF wskazaną w ust. 5. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 stanowi równowartość 336 PF, zgodnie 
z wartością 1 PF wskazaną w ust. 5. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 płatne będzie każdorazowo za 
faktycznie wykonane i odebrane Zlecenie, jako iloczyn zrealizowanych PF i 
wynagrodzenia za 1 PF w wysokości ……………….. zł netto (słownie:…..) 
powiększonego o należny podatek VAT. Jeśli Zlecenie dotyczy kilku Projektów, 
Wykonawca wystawi odrębne faktury VAT dla każdego Projektu, w zależności od liczby 
zrealizowanych PF.   

6. Wynagrodzenie zapłacone Wykonawcy za Zlecenie każdorazowo pomniejsza łączne 
wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3. 

7. Podstawę do wystawienia poszczególnych faktur w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 stanowić będą podpisane przez Strony bez zastrzeżeń 
odpowiednio Protokół Odbioru Etapu lub Protokół Odbioru Projektu.  

8. Wynagrodzenie za Zlecenie, zgodnie z ust. 4 płatne będzie każdorazowo w dwóch 
częściach, z czego: 
4) 70% wynagrodzenia za Zlecenie po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru 

Jakościowego Modyfikacji; 
5) 30% wynagrodzenia za Zlecenie po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru 

Końcowego Modyfikacji.  
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9. 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  nr ….  

10. Nieprawidłowe wystawienie faktury spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego 
terminu płatności, liczonego od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty związane 
z wykonywaniem Umowy, w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na 
Zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których mowa w   § 8. 

12. Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.   

13. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających z 
Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ani regulować ich w drodze 
kompensaty. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całkowitej łącznej wartości 
Umowy określonej w ust. 1 pkt. 3. Strony ustalają, iż z tytułu niewykorzystania przez 
Zamawiającego kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia. 

15. 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. 
15-18. 

16. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego 
aneksu. 

17. Wykonawca  najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 
wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 14 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. 

18. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku zajmie w 
stosunku do niego pisemne stanowisko.   
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19. Jeżeli zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w ust. 14 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) z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu 

wskazanego w §3 ust. 1 – w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

2) z tytułu opóźnienia w realizacji 1 lub 2 Etapu Zarządczego – w wysokości 0,5 %  
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 odpowiednio pkt 1 lub 2 Umowy 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

3) z tytułu opóźnienia w przekazaniu odpowiedzi na Zamówienie, zgodnie z terminem 
wskazanym w Załączniku nr 2 do Umowy - w wysokości 1000  zł za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, 

4) z tytułu opóźnienia w realizacji Zlecenia w stosunku do terminu wykonania Zlecenia 
wskazanego w harmonogramie Zlecenia – w wysokości 0,5 % łącznego 
wynagrodzenia brutto za Zlecenie, o którym mowa w §6 ust. 5 Umowy za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia,  

5) z tytułu opóźnień w usuwaniu wad i usterek Oprogramowania lub Dokumentacji w 
okresie gwarancji w stosunku do terminów wskazanych w Załączniku nr 4 do 
Umowy i rękojmi w stosunku do terminu, o którym mowa w §9 ust. 10 - w 
wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

6) za odstąpienie w całości lub części od Umowy przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę w wysokości 20% 
łącznego wynagrodzenia brutto,  

7) dziesięciokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą z 
dnia 10 października 2012 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2008) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w 
sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. poz. 
1385) za każdy stwierdzony przypadek niedopełnienia obowiązku, o którym mowa 
w § 4 ust. 8 i 10   

8) 0,5% wynagrodzenia całkowitego brutto, za każdy dzień niezatrudnienia osoby,  o 
której mowa w § 4 ust. 7, w okresie wskazanym w § 4 ust. 5.  

2. Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 - 4 przekroczy 14 dni, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w całości lub części, w terminie 30 dni od wystąpienia 
powyższej okoliczności uzasadniającej odstąpienie,  
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3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-5 i 7-8, są naliczane niezależnie i podlegają 
sumowaniu. Suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 
kwoty łącznego wynagrodzenia brutto 

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. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania Umowy 
wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej. 

7. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że przy dochodzeniu kar 
umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody 
 

§ 8 

Maj ątkowe prawa autorskie  

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wytworzone w ramach realizacji Umowy utwory 
lub oprogramowania w rozumieniu art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2015, poz. 1639 z późn. zm.),  ani 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 innych 
praw. 

2. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich 
zgłaszanych wobec Zamawiającego, w związku z dostarczonymi przez Wykonawcę 
utworami lub oprogramowaniem, w tym oprogramowaniem standardowym, 
zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie 
działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w 
tym koszty zastępstwa procesowego, od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty 
odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu 
powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do 
postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z 
interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.  

3. Wykonawca, w ramach łącznego wynagrodzenia brutto, przenosi na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów i oprogramowania wytworzonych w 
ramach realizacji Umowy, na wszystkich znanych w chwili zawierania Umowy polach 



Strona 13 z 22 

 
 

 

eksploatacji, w szczególności: 
1) w zakresie autorskich praw majątkowych do programu komputerowego na 

następujących polach eksploatacji: 
a) trwałe lub czasowe zwielokrotnienia oprogramowania w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 
b) modyfikacji oraz nowych funkcjonalności oprogramowania; 
c) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub dokonywanie 

jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu; 
d) rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem oprogramowania lub jego 

kopii publiczne rozpowszechnianie (także w sieci Internet), w tym najem lub 
dzierżawa, oprogramowania lub jego kopii,  

e) łączenie fragmentów oprogramowania z innymi programami komputerowymi i 
ich dostosowywanie; 

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

g) utrwalanie, zwielokrotnianie oprogramowania wytwarzanie dowolną techniką 
egzemplarzy oprogramowania, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego, dowolną techniką cyfrową; 

h) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których oprogramowanie 
utrwalono, w tym wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu i dzierżawy; 

i) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie  
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie oprogramowania w dowolny, 
wybrany przez siebie sposób, w tym udostępniania w sieciach 
komputerowych; 

j) dokonywanie skrótów, cięć, montażu, tłumaczeń, korekt, przeróbek, zmian i 
adaptacji w tym modyfikowanie całości lub części oprogramowania, 
wprowadzanie jakichkolwiek zmian; 

k) modyfikacji kodu źródłowego oprogramowania oraz udostępniania do 

modyfikacji kodu źródłowego oprogramowania osobom trzecim; 
2) w zakresie autorskich praw majątkowych do utworów nie stanowiących programu 

komputerowego na następujących polach eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono 
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ust. 1 pkt 
2) lit. b. - 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, w tym udostępnienie w sieci Internet;  
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d) w zakresie modyfikacji utworu; 
e) w zakresie aktualizacji utworu. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w Umowie 
następuje z chwilą: 

1) w zakresie utworów wytworzonych w 1 Etapie Zarządczym – z chwilą podpisania 
przez Strony protokołu Odbioru Etapu; 

2) w zakresie Projektu Architektury – z chwilą podpisania przez Strony Protokołu 
Odbioru Projektu; 

3) w zakresie utworów powstałych w ramach realizacji Zlecenia – z chwilą 
podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Jakościowego Modyfikacji.  

5. Do czasu podpisania protokołów, o których mowa w ust. 4, Wykonawca udziela 
Zamawiającemu licencji na korzystanie z utworów od dnia przekazania utworu do jego 
odbioru, zgodnie z ust. 4.  

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji zgodnie z 
ust 1. wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem do 
zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego. 

7. Wykonawca każdorazowo wraz z przekazywanym Oprogramowaniem przekaże 
Zamawiającemu kompletne kody źródłowe do wytworzonego Oprogramowania. 

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

9. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że Zamawiający począwszy od dnia 
dostarczenia do Zamawiającego, oprogramowania standardowego uzyska prawo do 
korzystania z tego oprogramowania na podstawie niewyłącznej, nieograniczonej 
terytorialnie i czasowo oraz nieograniczonej względem liczby użytkowników licencji 
udzielonej przez producenta tego oprogramowania. Licencja udzielona przez producenta 
oprogramowania standardowego uprawniać będzie Zamawiającego do udzielania 
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo oraz nieograniczonej względem 
liczby użytkowników sublicencji na korzystanie z tego oprogramowania, jak również 
przeniesienia licencji na inny podmiot. Warunki licencji producenta będą każdorazowo 
dołączone do oprogramowania standardowego. 

10. Wykonawca oświadcza, iż uzyskał zgodę producenta na korzystanie z oprogramowania 
standardowego, w tym na przekazywanie dokumentów zawierających warunki licencji. 

11. W ramach łącznego wynagrodzenia brutto w okresie od dnia dostarczenia 
oprogramowania standardowego w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, do 
momentu podpisania odpowiedniego protokołu odbioru przez Zamawiającego bez uwag i 
zastrzeżeń, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z oprogramowania 
standardowego na warunkach licencji, o jakich mowa w ust. 9. 

12. Warunki korzystania z oprogramowania standardowego w ramach udzielonej licencji nie 
mogą być gorsze od warunków oferowanych przez danego producenta oprogramowania 
innym podmiotom.   
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13. Wykonawca, w ramach udzielonej licencji, o której mowa w ust. 9, upoważnia 
Zamawiającego do: 
1) trwałego lub czasowego zwielokrotniania tego programu w całości lub części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym jest to 
niezbędne dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania, 
przechowywania i korzystania z Systemu przez nieograniczoną ilość użytkowników, 

2) kopiowania oprogramowania standardowego, z zastrzeżeniem, że może to nastąpić 
wyłącznie w celu utworzenia kopii archiwalnych, kopii zapasowych w ramach 
standardowych procesów backup-owych Zamawiającego lub kopii w celu realizacji 
testów tego oprogramowania, 

3) kopiowania niezbędnej i wymaganej przez Zamawiającego ilości dokumentacji 
technicznej i użytkowej, 

4) modyfikowania oprogramowania objętego przedmiotem zamówienia lub łączenia go z 
innym programem lub programami komputerowymi w wymaganym zakresie, z 
zastrzeżeniem, że tego rodzaju czynności mogą być dokonywane wyłącznie w 
zakresie dopuszczalnym przepisami prawa autorskiego oraz dokumentacji 
dostarczonego oprogramowania. 

14. Przekazanie niezbędnych dokumentów licencyjnych musi nastąpić najpóźniej z chwilą 
podpisania protokołu odbioru danego oprogramowania standardowego. 

§ 9 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji na Projekt Architektury i na każdy Produkt Modyfikacji 
od dnia podpisania Protokołu Odbioru Projektu lub Protokołu Odbioru Jakościowego 
Modyfikacji do upływu okresu 24 miesięcy od dnia podpisania ostatniego Protokołu 
Odbioru Końcowego Modyfikacji. 

2. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje poprawne działanie Oprogramowania, 
zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi, technicznymi i organizacyjnymi określonymi 
w Umowie, w tym w Załączniku nr 1 do Umowy i w Zleceniach oraz poprawność i 
kompletność Dokumentacji odzwierciedlającej stan rzeczywisty Systemu SIG. 

3. Przez okres gwarancji Wykonawca będzie usuwał wszelkie wady i usterki w  
Oprogramowaniu oraz aktualizował Dokumentację.  

4. Wykonawca, w ramach udzielonej gwarancji, ponosi pełną odpowiedzialność za 
prawidłowe działanie Systemu SIG. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w 
działaniu Systemu SIG, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminach i na 
zasadach określonych dla gwarancji w Załączniku nr 4 do Umowy. 

5. Gwarancją nie są objęte wady i usterki będące następstwem: 
1) zmian dokonanych w Oprogramowaniu przez Zamawiającego lub przez osoby 

trzecie bez autoryzacji Wykonawcy; 
2) usterek bądź nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego lub 

oprogramowania współdziałającego z Oprogramowaniem lub zainstalowanego na 
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sprzęcie komputerowym, a nie stworzonego (dedykowanego) lub standardowego 
dostarczonego przez Wykonawcę; 

3) usterek bądź nieprawidłowego działania sieci komputerowej lub brakiem 
odpowiedniej przepustowości łącz; 

4) działania czynników zewnętrznych, jak zwarcia instalacji elektrycznej; 
5) zmian w parametryzacji Oprogramowania przez nieuprawnione osoby; 
6) zmian konfiguracji sprzętu komputerowego lub sieciowego bez wiedzy Wykonawcy; 
7) nieautoryzowanej przez Wykonawcę ingerencji w kody źródłowe Oprogramowania. 

6. Gwarancja będzie świadczona przez Wykonawcę w miejscu użytkowania 
Oprogramowania lub Dokumentacji chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na jej zdalne 
świadczenie. 

7. O ile będzie to niezbędne na czas wykonywania gwarancji przedstawiciele Wykonawcy 
otrzymają od Zamawiającego niezbędne uprawnienia administracyjne. Wykonawca 
zobowiązany jest o takie uprawnienia wystąpić do Zamawiającego. 

8. Gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu 
rękojmi. 

9. Wykonawca zapewnia, że wykonany, doręczony i odebrany przez Zamawiającego 
przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych. 

10. W przypadku żądania przez Zamawiającego usunięcia wad i usterek w przedmiocie 
Umowy w ramach gwarancji , Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnego 
usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, liczonym od daty pisemnego 
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o tych wadach i usterkach  
 

 
§ 10 

Współdziałanie Stron i organizacja projektu 

1. W celu realizacji postanowień Umowy, w szczególności w celu uzgadniania na bieżąco 
spraw związanych z realizacją Umowy, przy zachowaniu określonych w niej warunków, 
Zamawiający i Wykonawca powołują strukturę projektową, w której wyznacza się 
poszczególne role i przypisuje jej prawa i obowiązki istotne dla realizacji Umowy. 

2. Szczegółowy opis struktury organizacyjnej zawiera Załącznik nr 4 do Umowy.  
3. Osobami zarządzającymi Umową będą Kierownicy Projektu: 

1) po stronie Zamawiającego – Pani/Pan ……………………..; 
2) po stronie Wykonawcy – Pani/Pan ……….; 

4. W terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Kierownicy Projektu przekażą szczegółową 
listę osób z przypisaniem ról projektowych, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy.  

5. Zmiana Kierownika Projektu  ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy wymaga 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony  i staje się skuteczna z chwilą otrzymania 
pisma z danymi nowego przedstawiciela przez drugą Stronę.  
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6. W sprawach bieżących dotyczących realizacji Umowy przedstawiciele Stron mogą 
komunikować się ze sobą między innymi za pośrednictwem elektronicznych narzędzi 
np. fax, poczta elektroniczna, telefon. 

7. Wykonawca może – w zakresie przedmiotu Umowy – powierzyć wykonanie usług 
podwykonawcom. 

8. Zlecenie usług podwykonawcom może nastąpić po uprzednim pisemnym powiadomieniu 
Zamawiającego. Powiadomienie to wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje  
i doświadczenie podwykonawcy Wykonawca przedłoży na 7 (siedem) dni przed 
planowanym zaangażowaniem podwykonawcy w realizację danej części Umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo niezaakceptowania proponowanego przez 
Wykonawcę podwykonawcy, w przypadku gdy kwalifikacje i doświadczenie tego 
podwykonawcy nie spełniają wymagań Zamawiającego. 

9. Rozliczeń finansowych z podwykonawcami dokonuje Wykonawca. 
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i 

zaniedbania podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), 
jak za własne. 

11. Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, 
które na podstawie art. 24 PZP są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia 
od Umowy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. 
 

§ 11 

Warunki zmiany Umowy 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 PZP, 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 konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych, 
wymagań lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Umowy;  

3) 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; 

4) ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w 
szczególności mających wpływ na konieczność zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych; 

5) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia Umowy; 
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6) z okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć a które mają istotny wpływ na prawidłową realizację przedmiotu Umowy; 

7) ze wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego, nie wynikającego  
z winy Wykonawcy. 

8) z opóźnień w przekazaniu danych i materiałów źródłowych niezbędnych do realizacji 
Umowy, o ile nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

9) z konieczności dostosowania Umowy w zakresie Usług i współpracy z Wykonawcą w 
przypadku wypowiedzenia Umowy w części i przejęcia jej przez inny podmiot, 
któremu powierzona zostanie do realizacji część prac objęta wypowiedzeniem, 

10) z konieczności zmiany zakresu Umowy, wynikającej z powstałej po zawarciu Umowy 
sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie 
z pierwotnymi warunkami; 

11) gdy zaistnieje przerwa w realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 
12) zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Zmawiający przewiduje możliwość: 
1) przedłużenia terminu realizacji 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) zmiany zakresu zadań realizowanych w poszczególnych Etapach Zarządczych 

przedmiotu Umowy, w szczególności poprzez ich przesunięcie pomiędzy Etapami o 
ile taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. 

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. 
 

§ 12 

Odstąpienie od Umowy 

1. Poza przypadkami wskazanymi w Umowie, Zamawiającemu   przysługuje   prawo   odstąpienia   
lub wypowiedzenia Umowy w całości lub części  w następujących przypadkach: 

1) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia Umowy;  

2) w przypadku realizowania przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub 
uprzednio wskazanymi przez Zamawiającego wytycznymi (zarządzeniami, decyzjami itp.), o 
których Zamawiający uprzednio poinformował Wykonawcę; 

3) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w przekazaniu odpowiedzi na Zamówienie, 
trwającego dłużej niż 10 (dziesięć) Dni Roboczych w stosunku do terminu wynikającego z 
Umowy;  

4) w przypadku dwukrotnego uchylenia się Wykonawcy od przyjmowania Zamówień i 
podpisywania Zleceń bez podania przyczyny, która uzasadniałaby takie uchylenie się; 

5) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy zasad bezpieczeństwa 
obowiązujących u Zamawiającego, zasad przetwarzania danych osobowych lub 
zobowiązania do ochrony informacji poufnych; 
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6) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę praw własności intelektualnej przysługujących 
Zamawiającemu; 

7) w przypadku innego istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, jeżeli 
Wykonawca nie zaprzestanie lub nie naprawi naruszenia po upływie 14 dni od dnia 
wezwania przez Zamawiającego; 

8) w przypadku utraty środków pochodzących z budżetu państwa lub z budżetu 
Projektów, na realizację Umowy, 

9) w przypadku, jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja 
Wykonawcy;  

10) w przypadku, jeżeli w trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty majątek 
Wykonawcy i Wykonawca nie będzie mógł realizować Umowy na warunkach w niej 
określonych; 

11) 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 30 dniowego okresu wypowiedzenia.  

3. Wypowiedzenie Umowy w całości lub w części, za wyjątkiem ust. 2, wymaga zachowania 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, z wyjątkiem wypowiedzenia z uwagi na 
uprawomocnienie się postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości lub likwidacji, które 
będzie miało skutek natychmiastowy.  

4. 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. 

5. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności ze wskazaniem podstawy wypowiedzenia lub odstąpienia. 

6. W wypadku odstąpienia od Umowy którejkolwiek ze Stron, w terminie 7 dni od daty 
odstąpienia Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia. Wykonawca 
zobowiązany będzie do przekazania wiedzy Zamawiającemu poprzez przekazanie całej 
Dokumentacji oraz innych dokumentów wypracowanych w trakcie realizacji Umowy. 
Przekazanie nastąpi na warunkach uzgodnionych na zakończenie Umowy przez 
Kierowników Projektu. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku przez 
Wykonawcę  Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości określonej …….. zł 
(słownie: …..)  również po upływie okresu obowiązywania Umowy. 

7. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji upoważniony przedstawiciel Zamawiającego 
wystawia świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanych robót oraz zakupionych 
materiałów i urządzeń stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 
odpowiedniej faktury. 

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i sprzętu oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, z której winy 
doszło do odstąpienia od Umowy. 

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

10. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko w 
części dotyczącej niezrealizowanej części zobowiązań, chyba, że spełniona część 
świadczenia nie będzie miała dla Zamawiającego wartości ze względu na brak możliwości 
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osiągnięcia celu określonego w Umowie. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
z tytułu należytego wykonania części Umowy. 
 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 
……………….. złotych (słownie:……………) w formie gwarancji bankowej, co 
stanowi …% łącznego wynagrodzenia brutto. 

2. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia tj. kwotę …….. zł 
(słownie:…………) w terminie 30 dni od dnia podpisania ostatniego Protokołu Odbioru 
Modyfikacji, a pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia tj. …… zł  
(słownie:……) pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji. 

3. Zamawiający zwróci 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie 
okresu gwarancji. 

4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu kar umownych.  
 

§ 14 

Poufność danych i informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji 
dotyczących Zamawiającego oraz jego pracowników, współpracowników i podmiotów z 
Zamawiającym współpracujących, jakie Wykonawca uzyska w toku realizacji Umowy.  

2. Wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane przez Wykonawcę w związku z 
realizacją prac będących przedmiotem Umowy mogą być wykorzystane tylko w celu 
wykonania tych prac. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 i w ust. 2 nie dotyczy: 
1) informacji publicznie dostępnych, 
2) informacji, które były znane Stronie przed otrzymaniem od drugiej Strony i 

nie były objęte zobowiązaniem do poufności względem jakiegokolwiek 
podmiotu, 

3) obowiązku ujawnienia wynikającego z przepisów powszechnie 
obowiązujących. 

4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu informacji 
na uprawnione żądanie sądu lub organu administracji oraz w postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym, jeżeli jest to potrzebne dla jego rozstrzygnięcia i przy zachowaniu 
możliwych środków ochrony ujawnianych informacji przed ich publicznym 
rozpowszechnieniem – po uprzednim pisemnym poinformowaniu drugiej Strony o 
żądaniu ujawnienia. 
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5. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków 
zapewniających dochowanie zasady poufności, określonej w ust. 1 i. 2, przez swoich 
pracowników i podwykonawców. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych, jeśli dane takie pozyska w trakcie lub w związku 
z realizacją Umowy. W chwili, gdy dane w których posiadanie wszedł Wykonawca nie 
będą już konieczne  do realizacji Umowy, a także na każde żądanie Zamawiającego, 
Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie nośniki zawierające dane lub zniszczy 
dane, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów. W żadnym 
przypadku nośniki, na których znajdowały się dane nie mogą zostać udostępnione 
osobom trzecim bez uprzedniego usunięcia danych z takich nośników w sposób 
zatwierdzony przez Zamawiającego na piśmie. 
 

 
 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku z realizacją albo na podstawie 
Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez 
sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie oświadczenia woli Strony, wynikające z postanowień Umowy winny być 
dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że  Umowa 
wskazuje inaczej. 

3. Korespondencja między Stronami, w tym powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia 
woli i wiedzy, z wyłączeniem bieżących kontaktów, o których mowa w § 10 ust. 6 
Umowy, będzie kierowana na następujące adresy:  

1) Wykonawcy:  
………………… 
Numer telefonu: ………………… 
Numer faksu: …………………  

2) Zamawiającego: 
………………… 
Numer telefonu: ………………… 
Numer faksu:  …………………   

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. 



Strona 22 z 22 

 
 

 

6. Wszelkie postanowienia SIWZ są wiążące dla Stron. 
7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

powszechnie obowiązujące dotyczące Umowy.  
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 
9. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 
 
 
Załączniki do Umowy: 
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
2) Załącznik nr 2 – Zasady zamawiania i realizacji Usług 
3) Załącznik nr 3 – Procedury odbioru 
4) Załącznik nr 4 – Opis struktury organizacyjnej  
5) Załącznik nr 5 – Warunki gwarancyjne  
6) Załącznik nr 6 – Wzór Protokołu Odbioru Etapu 
7) Załącznik nr 7 – Wzór Protokołu Odbioru Umowy 
8) Załącznik nr 8 - Podręcznik szacowania rozmiaru oprogramowania SIG 
 


