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UMOWA Nr GI.FOTO.0742.5.2017 

 
zawarta w dniu ……………………….. w Warszawie pomiędzy:  
 
Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, 
przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, zwanym w treści Umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………,  
………………………………………………………………, 
a 
…………….. z siedzibą w ……………., przy ul. …………..  posiadającym NIP: ………., 
REGON: ………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS ……. przez 
………………, zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą” , reprezentowanym przez: 
…………………………………………. 
 
zwanymi łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”, 
 
w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 
………………………….. do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (tj. Dz. U.  
2015 r., poz. 2164, z późn. zm.),  zawarta została umowa, zwana dalej „Umową”, o 
następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest obsługa konferencji kończącej projekt „Model bazy danych 
przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania 
w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych” (enviDMS), w dniu 28 marca 
2017 r. we Wrocławiu.  

2. Przedmiotu Umowy obejmuje obsługę konferencji oraz opracowanie i dostarczenie 
materiałów informacyjno-promocyjnych. 

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy (dalej jako „SPOZ”) stanowi załącznik nr 1 do 
Umowy. 

4. Przedmiot Umowy zrealizowany będzie w ramach projektu „Model bazy danych 
przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w 
aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych” - enviDMS, realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz 
działań kontrolnych”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014.  

5. Realizacja przedmiotu Umowy finansowana jest z budżetu projektu enviDMS. Zmiana 
źródeł finansowania przedmiotu Umowy  nastąpi w formie pisemnej, zmiana ta nie 
wymaga aneksu do umowy. 

§ 2 
Termin wykonania  

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w 2 Etapach: 
1) Etap I - przygotowanie i dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych od daty 

zawarcia umowy do 27 marca 2017 r.; 
2) Etap II - obsługa konferencji oraz przygotowanie sprawozdania z konferencji, do dnia 

31 marca 2017 r.  
2. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu Umowy określone są w Załączniku nr 1 do 

Umowy.  
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3. Strony zgodnie przyjmują, iż zawarcie Umowy następuje z dniem złożenia podpisu przez 
obie Strony. Jeżeli Umowa nie będzie podpisana w obecności obu Stron, Zamawiający 
składając podpis jako ostatni, opatruje Umowę datą i w ten sam dzień informuje 
Wykonawcę o fakcie zawarcia Umowy przesyłając jej scan drogą elektroniczną i 
jednocześnie przesyłając Wykonawcy jej egzemplarz drogą pocztową. 

4. Przedmiot Umowy zostanie uznany za wykonany z chwilą podpisania bez zastrzeżeń 
przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego, potwierdzającego prawidłowe 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Maksymalna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 
………………………… PLN brutto.  (słownie: …………………………………….....). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z 
wykonywaniem przedmiotu Umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług 
VAT. 

3. Podstawą wystawienia faktury za realizację przedmiotu Umowy jest podpisanie bez 
zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem na podstawie 
faktury  wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu odbioru przedmiotu Umowy, 
w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia, na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
……………………………..   

5. Zmiana numeru konta bankowego wymienionego w ust. 4 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. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 4 
Obowiązki wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przy zachowaniu 
staranności, określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami technicznymi i warunkami Umowy oraz posiadaną wiedzą 
i doświadczeniem, zachowując najwyższy profesjonalny poziom zgodnie z celem 
wykonania i przeznaczeniem przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały przedmiot Umowy 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 wykonania całego przedmiotu Umowy, 

który będzie współpracował z osobami wskazanymi przez Zamawiającego;  
2) zapewnienia nadzoru i organizacji wykonywania całego przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób i podmiotów, którymi posługuje 
się przy realizacji przedmiotu Umowy jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń w trakcie 
wykonywania Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ustosunkowania się do uwag i zastrzeżeń,  
o których mowa w ust. 4. 

 
§ 5 

Prawa własności intelektualnej 
1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Utwory powstałe w ramach realizacji przedmiotu 

Umowy nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw 
autorskich, patentów, praw do baz danych, ani żadnych innych praw. 
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2. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich 
zgłaszanych wobec Zamawiającego, w związku z dostarczonymi przez Wykonawcę 
Utworami, w tym 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 pomocy prawnej i 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 wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wytworzonych 
w ramach realizacji przedmiotu Umowy na wszystkich znanych w chwili zawarcia 
Umowy  polach eksploatacji, w szczególności:  
1) w zakresie utrwalania na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu im formatu 

oraz zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do utworu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

4) wykorzystywania utworu lub jego dowolnych części do prezentacji; 
5) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie 

do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących 
sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, użyczenie lub najem 
oryginału albo egzemplarzy; 

6) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu, 
7) sporządzanie wersji obcojęzycznych; 
8) łączenie fragmentów z innymi utworami; 
9) dowolnego przetwarzania utworu, 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. 

4. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu części lub całości Utworów Wykonawca 
upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian w Utworach. 

5. Wykonawca oświadcza, że jego prawa autorskie do Utworów nie będą ograniczone w 
zakresie objętym przedmiotem Umowy, oraz że Utwory nie będą zawierać żadnych 
zapożyczeń, a w szczególności takich, które mogłyby powodować odpowiedzialność 
Zamawiającego. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią nabytych autorskich 
praw majątkowych do Utworów. 

7. Zamawiającemu służy wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego w stosunku do Utworów. 

8. Wykonawca nie ma prawa do sprzedaży praw autorskich do Utworów, będących 
przedmiotem Umowy.  

9. Zamawiający ma prawo do korzystania z fragmentów Utworów i rozporządzania nimi w 
zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 3, jak również przysługuje mu prawo 
włączania i wykorzystywania Utworów w ramach innych utworów i dóbr, w 
szczególności innych dowolnych programów komputerowych, stron WWW, baz danych. 

10. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w imieniu twórcy jego 
autorskich praw osobistych, w szczególności do: 
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1) współdecydowania o nienaruszalności treści i formy Utworów, 
2) decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności, 
3) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Utworów. 

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

12. Wykonawca gwarantuje, że realizacja Umowy nie spowoduje naruszenia czyichkolwiek 
praw autorskich, znaków handlowych, towarowych, patentów, rozwiązań 
konstrukcyjnych oraz innych praw chronionych. 

13. Zamawiający uprawniony jest do oznaczenia wszelkich materiałów powstałych w ramach 
realizacji przedmiotu Umowy w sposób wskazujący, że przysługują mu w stosunku do 
nich autorskie prawa majątkowe. 

 
§ 6 

Zasady odbioru 
1. Odbiór przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego 

komisję odbioru, zwaną dalej „Komisją”. 
2. Z czynności odbioru przedmiotu Umowy Zamawiający sporządzi Protokół Odbioru. 
3. Przedmiot Umowy uważa się za odebrany przez Zamawiającego w przypadku podpisania 

bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru. 
4. Szczegółowe zasady odbioru poszczególnych Etapów zostały opisane w SOPZ. 
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub braku spełniania wymagań 

określonych w SOPZ, Zamawiający naliczy karę umowną określoną w § 7  ust. 2 pkt 1.  
6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich niezgodności przedmiotu Umowy z  

SOPZ, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
7. Za doprowadzenie nieodebranego przedmiotu Umowy lub jego części do stanu zgodnego 

z wymaganiami Umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe 
wynagrodzenie. 

8. W ramach odbioru, przedmiot Umowy zostanie skontrolowany w zakresie jego ilości, 
jakości oraz estetyki przy uwzględnieniu zgodności jego wykonania z Umową oraz 
wytycznymi, uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego udzielonymi Wykonawcy na 
etapie przygotowania i realizacji określonego elementu przedmiotu Umowy. 

9. Za dotrzymanie terminu uważa się dzień przedłożenia elementu przedmiotu Umowy do 
odbioru Zamawiającemu, w następstwie którego element ten został odebrany przez 
Komisję bez uwag. 

10. W przypadku niedochowania przez Wykonawcę wyznaczonego terminu do usunięcia 
wad lub braków zgodnie z ust. 5, Zamawiający naliczy kary umowne, o których mowa w 
§ 7 ust. 1 pkt 2. 

11. W przypadku, gdy element przedmiotu Umowy nie zostanie prawidłowo wykonany 
w terminie, co uniemożliwiło jego wykorzystanie w całości lub w części przez 
Zamawiającego dla realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo do 
odstąpienia od Umowy w całości lub części w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki 
odstąpienia.  

 
§ 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 terminów 

określonych w §2 ust. 1, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 
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2) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w podczas odbioru, w wysokości 
10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia, 

3) za niewykonanie Umowy, wypowiedzenie Umowy lub odstąpienie przez 
Zamawiającego lub Wykonawcy od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy – karę w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, naliczane są niezależnie i podlegają sumowaniu. 
Suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć kwoty 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

3. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przenoszącego zastrzeżone kary umowne. 

4. Zamawiający może dochodzić kary umownej, bez konieczności wykazywania poniesionej 
szkody. 

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, są naliczane niezależnie i podlegają sumowaniu. 
Suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć kwoty 
wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 3 ust. 1 

6. Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 przekroczy 1 dzień, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia 
przez Zamawiającego przesłanki uprawniającej do odstąpienia. 

 
§ 8 

Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy  
1. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, Zamawiającemu   przysługuje   prawo 

odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy 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) innego istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy,  
3) nieprzyznania w budżecie środków na realizację przedmiotu Umowy lub utraty 
środków pochodzących z budżetu państwa na realizację Umowy; 

4) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja Wykonawcy;  
5) jeżeli w trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty majątek Wykonawcy i 

Wykonawca nie będzie mógł realizować Umowy na warunkach w niej określonych; 
6) nie stosowania się przez Wykonawcę do uwag i zastrzeżeń Zamawiającego; 
7) 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 lub uprawomocnienia się postanowieniu sądu o 
ogłoszeniu upadłości lub likwidacji Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę ze 
skutkiem natychmiastowym.  

3. Wypowiedzenie Umowy, za wyjątkiem ust. 2, wymaga zachowania siedmiodniowego 
okresu wypowiedzenia,  

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. 
 

§ 9 
Zasady współdziałania stron 
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1. Strony ustalają, iż do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją 
przedmiotu Umowy Strony wyznaczają następujące osoby, zwane dalej 
,,koordynatorami”: 
1) ze strony Zamawiającego:  

Renata Brzozowska, tel. 22 56 31 344, e-mail: renata.brzozowska@gugik.gov.pl; 
Tomasz Kasjaniuk, tel. (22) 56 31 351, e-mail: tomasz.kasjaniuk@gugik.gov.pl; 
Michał Klusek, tel. (22) 56 31 352, , e-mail: michal.klusek@gugik.gov.pl. 

2) ze strony Wykonawcy: ………….., tel.: +……………, mail: …………………. 
2. Koordynatorzy upoważnieni są do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy, przy czym związani są warunkami i terminami ustalonymi 
w Umowie. 

3. Koordynatorzy wskazani w ust. 1, mogą komunikować się ze sobą w sprawach 
związanych z realizacją przedmiotu Umowy za pośrednictwem elektronicznych narzędzi, 
w szczególności za pomocą fax, poczta elektroniczna, telefon. 

4. Każda ze Stron zobowiązuje się zawiadomić na piśmie drugą Stronę o zmianie swojego 
koordynatora – dla skutecznej zmiany koordynatora nie jest konieczne dokonanie zmiany 
Umowy. 

§ 10 
Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych 
otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem całego 
przedmiotu Umowy.  

2. Przekazanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez 
Wykonawcę od Zamawiającego może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów 
uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa.  

3. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, 
przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od 
Zamawiającego.  

4. W trakcie a także po wykonaniu lub rozwiązaniu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
do zabezpieczenia danych osobowych, do których uzyskał dostęp w toku wykonywania 
przedmiotu Umowy, na zasadach określonych ustawą o ochronie danych osobowych  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).  

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
1. Przeniesienie przez Wykonawcę praw wynikających z Umowy na osoby trzecie wymaga 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy 

prawne, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o Prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy podlegają 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. O ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, zmiany Umowy wymagają zgody Stron i muszą 
być dokonane z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja pomiędzy Stronami dotycząca Umowy, z 
wyłączeniem bieżących kontaktów, o których mowa w § 9 ust. 3, zostanie uznana za 
skutecznie doręczoną, o ile wysyłana będzie listami poleconymi lub doręczana osobiście 
za potwierdzeniem odbioru na następujące adresy: 
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1) dla Zamawiającego: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 
Warszawa, dyr.generalny@gugik.gov.pl, 

2) dla Wykonawcy: ………………………………………………………………. 
6. W przypadku zmiany wskazanego w ust. 5 adresu, Strona, której adres uległ zmianie 

winna niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych, zawiadomić 
o tym fakcie drugą Stronę, podając jednocześnie aktualny adres dla korespondencji. 
W przypadku niedochowania obowiązku zawiadomienia drugiej Strony o zmianie 
adresu w przewidzianym terminie, korespondencję wysłaną na ostatni wskazany adres 
uważa się za skutecznie doręczoną. Zmiana adresów nie stanowi zmiany Umowy. 

7. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 
1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Umowy, 
2) Załącznik nr 2 – Kopia formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 
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