Projekt umowy nr …………………

W dniu
2015 r. w Warszawie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie,
ul. Wspólna 2, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. Kazimierza Bujakowskiego – Głównego Geodetę Kraju
2. Krzysztofa Podolskiego – Dyrektora Biura Obsługi Urzędu
a
…………………………… z siedzibą w ……………………….. zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………
2. ………………………………………
zwanymi łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”,
w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o nr ref: BO-ZP.2610.71.2015.KN.ZSIN na „Seminarium
szkoleniowe dla przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej – prezentacja
doświadczeń projektu ZSIN – Faza I”, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907, z późn. zm.) zawarta została
umowa, zwana dalej „Umową”, o następującej treści:
§1
DEFINICJE
Strony odpowiednio przyjmują, iż w dalszej części Umowy poniższe terminy oznaczać
odpowiednio będą:
1) dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy i dni wolnych u Zamawiającego;
2) Protokół Odbioru Końcowego - dokument potwierdzający prawidłową realizację
całości przedmiotu Umowy.
§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest: przygotowanie, organizacja i obsługa w dniach 30.11 –
1.12.2015 r. seminarium poświęconego realizacji projektu „ZSIN - Budowa
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I”, zwane dalej
,,przedmiotem Umowy”.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określa Opis przedmiotu Umowy, stanowiący
Załącznik nr 1 do Umowy,
3. Przedmiot Umowy jest realizowany w ramach projektu ZSIN - Budowa Zintegrowanego
Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I realizowanego przez Główny Urząd
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Geodezji i Kartografii, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
§3
TERMIN WYKONANIA
1. Szczegółowy harmonogram realizacji Umowy zostanie opracowany nie później niż
w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
2. Szczegółowy harmonogram realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie
przygotowany przez Wykonawcę, a następnie uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiającego w terminie 2 dni kalendarzowych. Zaakceptowany harmonogram może
być zmieniony na umotywowany wniosek Wykonawcy, jedynie za pisemną zgodą
Zamawiającego.
3. Przedmiot Umowy zostanie uznany za wykonany z chwilą podpisania przez
Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.
§4
WYNAGRODZENIE
1. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy
(dla 350 uczestników) wynosi maksymalnie………….. zł netto (słownie: …………..
00/100) wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) w kwocie …………………… zł
(słownie: ………….. 00/100), co stanowi łączną kwotę wynagrodzenia ………….. zł
brutto (słownie: ……… 00/100 ).
2. Strony ustalają, że w przypadku mniejszej liczby uczestników seminarium niż
maksymalna liczba 350 (ale nie mniejsza niż 250), Wykonawca pomniejszy
proporcjonalnie wartość wynagrodzenia o liczbę osób nieuczestniczących w seminarium,
zgodnie z ceną jednostkową netto podaną w Załączniku nr 2 do Umowy powiększoną o
należny podatek od towarów i usług VAT.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane
z wykonywaniem przedmiotu Umowy z uwzględnieniem kosztów transportu, kosztów
podróży, opłat, ceł i podatków łącznie z VAT oraz wartość przekazywanych
Zamawiającemu majątkowych praw autorskich.
4. Wynagrodzenie określone powyżej wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec
Zamawiającego z tytułu realizacji Umowy.
§5
1.

2.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
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.
Wykonawca zobowiązany jest do oddelegowania kompetentnych osób i podmiotów do
wykonania przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu
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3.

4.

5.

Umowy, zwanych dalej ,,zespołem”, w szczególności osób wskazanych w ofercie
Wykonawcy.
Ewentualna zmiana osoby wskazanej w ofercie złożonej przez Wykonawcę w składzie
zespołu jest dopuszczalna pod warunkiem zastąpienia dotychczasowej osoby osobą, o co
najmniej takich samych kwalifikacjach, doświadczeniu oraz wiedzy, jakich wymagał
Zamawiający na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zmiana w składzie zespołu nie wymaga aneksu do Umowy – będzie uznana za skuteczną
po pisemnym poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego i uzyskaniu akceptacji
Zamawiającego.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób i podmiotów, którymi posługuje
się przy realizacji przedmiotu Umowy jak za własne działania lub zaniechania.
§6
PRAWA AUTORSKIE

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, przenosi na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów (w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2006 r. nr 90, poz. 631, z pózn. zm.), zwanych dalej ,,utworami”, wytworzonych
w ramach realizacji przedmiotu Umowy.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach
realizacji przedmiotu Umowy, nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu utworów, co
potwierdzone zostanie podpisaniem przez Strony Protokół Odbioru Końcowego.
Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów zawarte jest
w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu Umowy.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów następuje na czas nieokreślony
oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
Autorskie prawa majątkowe do utworów przechodzą na Zamawiającego w zakresie
następujących pól eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania, zwielokrotniania obrotu i rozpowszechniania,
2) w zakresie wprowadzania do pamięci komputerów będących w posiadaniu
Zamawiającego, wraz z prawem do dokonywania opracowań i zmian.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów na Zamawiającego
przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonanie autorskiego prawa zależnego
w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § Umowy.
§7
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. 2014 r., poz.
1182, z późn zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”, danych
osobowych ze zbioru danych: Seminarium GUGiK 2015, zwanego dalej „Zbiorem
danych”.
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2.

Zamawiający na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych powierza
Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych ze Zbioru danych.

3.

Wykonawca powierzone do przetwarzania dane osobowe ze Zbioru danych może
przetwarzać wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy w zakresie: imię, nazwisko,
nazwa instytucji, stanowisko, adres e-mail i numer telefonu służbowego.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych ze Zbioru danych,
jeżeli osoba (potencjalny uczestnik seminarium), której dane dotyczą, wyrazi zgodę na
ich przetwarzanie - Wykonawca zobowiązuje się te zgody uzyskać. Niewyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości
uczestnictwa w seminarium.

5.

Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych
osobowych ze Zbioru danych podjąć środki zabezpieczające, o których mowa w art. 3639a 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. z 2004 r.
Nr 100, poz. 1024), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych
w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia oraz
postanowieniami zawartymi w Umowie - ponosząc odpowiedzialność jak administrator
danych zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

7.

Zamawiający udziela pełnomocnictwa Wykonawcy do:
1) wydawania i odwoływania pracownikom Wykonawcy imiennych upoważnień do
przetwarzania danych osobowych ze Zbioru Danych;
2) prowadzenia ewidencji pracowników Wykonawcy upoważnionych do przetwarzania
danych osobowych ze Zbioru Danych;
3) zbierania od upoważnionych pracowników Wykonawcy oświadczeń o zachowaniu
w tajemnicy danych osobowych ze Zbiorów danych oraz sposobów ich
zabezpieczenia.

8.

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu lub
osobom trzecim na skutek przetwarzania danych osobowych ze Zbioru danych
niezgodnie z postanowieniami Umowy, jak też z naruszeniem przepisów ustawy
o ochronie danych osobowych lub rozporządzenia.

9.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych
ze Zbioru danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego oraz sposobów ich
zabezpieczenia w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy.
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10. Wykonawca nie może powierzyć danych osobowych ze Zbiorów danych innym osobom
lub podmiotom bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
11. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o:
1) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków dotyczących ochrony powierzonych
do przetwarzania danych osobowych ze Zbioru danych, naruszenia tajemnicy tych
danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania;
2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony
powierzonych do przetwarzania danych osobowych ze Zbioru danych prowadzonych
w szczególności przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, policję
lub sąd.
12. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie,
informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych ze
Zbioru danych.
13. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonanie kontroli w celu sprawdzenia
poprawności przetwarzania oraz zabezpieczeń powierzonych do przetwarzania danych
osobowych ze Zbioru danych.
14. Z upływem terminu wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić wszelkie
dane osobowe ze Zbioru danych Zamawiającemu oraz zaprzestać wszelkich czynności
przetwarzania danych osobowych ze Zbiorów danych oraz skutecznie usunąć te dane
z nośników Wykonawcy.
§8
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
Odbiór przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego
komisję odbioru, zwaną dalej „Komisją”.
§9
SPOSÓB PŁATNOŚCI
1.
2.

3.
4.

Podpisany przez Komisję Protokół Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń stanowi dla
Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury VAT.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę
płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku przekazania błędnie wystawionej faktury VAT Wykonawca w terminie
5 dni przekaże korektę faktury VAT.
Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających
z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
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§ 10
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących
okolicznościach i wysokościach:
1) z tytułu opóźnienia w realizacji elementu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2%
łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa
w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 20% kwoty tego
wynagrodzenia,
2) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady,
w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy,
o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 20% kwoty
tego wynagrodzenia,
3) za odstąpienie Zamawiającego lub Wykonawcy od Umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy – karę w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, naliczane są niezależnie i podlegają sumowaniu.
3. W przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy wartość kar umownych, Zamawiający
może żądać odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co
Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby
uzyskania potwierdzenia.
5. Strony oświadczają, że przy dochodzeniu kar umownych Zamawiający nie ma
obowiązku wykazywania poniesionej szkody.
§ 11
ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.

2.

Zamawiający zgodnie z zapisem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy
w następujących okolicznościach:
1) zmiany techniki lub technologii wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych,
o których mowa w Załącznika nr 1 do Umowy, jeśli Wykonawca wykaże
Zamawiającemu, że wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu Umowy
w odmienny sposób, będzie dla Zamawiającego korzystniejsze;
2) zmiana osób wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę w składzie zespołu
jest dopuszczalna pod warunkiem zastąpienia dotychczasowej osoby osobą, o co
najmniej takich samych kwalifikacjach, doświadczeniu oraz wiedzy, jakich wymagał
Zamawiający na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3) W przypadkach, o których mowa w punktach 1-2 wynagrodzenie Wykonawcy nie
ulega zmianie.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie
przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
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w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
może żądać jedynie należnego mu wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od wykonywania przedmiotu Umowy w przypadku:
1) nieprzyznania mu w budżecie projektów środków na realizację przedmiotu Umowy;
2) naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, a w szczególności w sytuacji, gdy
opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów przedmiotu Umowy, albo
usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady przekroczy 14 dni;
3) Wykonawca w sposób uporczywy nie stosuje się do wytycznych i poleceń
Zamawiającego naruszając postanowienia Umowy.
§ 12
RĘKOJMIA ZA WADY
1.

2.
3.

1.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady przedmiotu
Umowy w ramach rękojmi za wady przez okres 1 roku od dnia podpisania Protokołu
Odbioru Końcowego.
W okresie rękojmi Zamawiający może żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu
Wykonawcy odpowiedni termin, albo żądać zwrotu wynagrodzenia.
Usuwanie wad w ramach gwarancji i rękojmi za wady odbywa się na wyłączny koszt
i ryzyko Wykonawcy.
§ 13
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON
Strony ustalają, iż do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją
przedmiotu Umowy Strony wyznaczają następujące osoby, zwane dalej
,,koordynatorami”:
1)
ze strony Zamawiającego: …………………………….
2)
ze strony Wykonawcy: …………………………………
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.
§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przeniesienie przez Wykonawcę praw wynikających z Umowy na osoby trzecie wymaga
pisemnej zgody Zamawiającego.
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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. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody Stron i muszą być dokonane z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana w składzie zespołu nie wymaga
aneksu do Umowy.
5. Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja pomiędzy Stronami dotycząca Umowy, z
wyłączeniem bieżących kontaktów, o których mowa w §13 ust. 1 Umowy, zostanie
uznana za skutecznie doręczoną, o ile wysyłana będzie listami poleconymi lub doręczana
osobiście za potwierdzeniem odbioru na następujące adresy:
1)
dla Zamawiającego:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa,
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’
3) Załącznik nr 3 – Projekt protokołu odbioru końcowego.
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
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