Załącznik nr 3 do Zaproszenia
nr ref.: GI-FOTO.2611.25.2015

Wzór Umowy nr ……….

zawarta w dniu ………. roku w Warszawie pomiędzy:
Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie
przy ul. Wspólnej 2, zwanym dalej Zamawiającym z jednej strony, reprezentowanym przez:
………. – ……….,
………. – ……….
a
……………………….. z siedzibą w …………………. przy ul. ……………………….., NIP
…………., zwanym dalej Wykonawcą z drugiej strony,
zwanymi w treści Umowy łącznie „Stronami”, a każda z nich osobno „Stroną”.
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wsparcie działań merytorycznych
realizowanych w Projekcie enviDMS, w zakresie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci
map hydrograficznych, nr ref.: GI-FOTO.2611.25.2015, bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), na podstawie art. 4
pkt 8 ustawy Pzp, zawarta została Umowa, o następującej treści:

§1 Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług związanych ze wsparciem działań merytorycznych
realizowanych w Projekcie enviDMS, w zakresie kartograficznych opracowań tematycznych
w postaci map hydrograficznych.
2. Przedmiot Umowy obejmuje:
1) weryfikację, opiniowanie i przygotowanie dokumentów wskazanych przez Zamawiającego,
w szczególności dokumentów dotyczących:
a) modelu bazy danych HYDRO10k i HYDRO50k,
b) zasad gromadzenia i aktualizacji baz danych HYDRO10k i HYDRO50k,
c) zasad redakcji kartograficznej opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map
hydrograficznych KARTOH10k i KARTOH50k,
d) innych związanych z przedmiotem zamówienia;
2) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego związanych z przedmiotem
zamówienia,
3) doradztwo w sprawach modelu bazy danych HYDRO10k i HYDRO50k, gromadzenia danych
do baz danych HYDRO10k i HYDRO50k, opracowania kartograficznych opracowań
tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych KARTOH10k i KARTOH50k,
4) inne prace związane z przedmiotem zamówienia.
3. Szczegółowy przedmiotu Umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami,
zwany dalej OPZ, stanowiący Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty.
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4. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z OPZ oraz złożoną ofertą.
5. Przedmiot Umowy zrealizowany będzie w ramach projektu pn. „Model bazy danych
przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie
kartograficznych opracowań tematycznych” - enviDMS, współfinansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 w ramach
Programu Operacyjnego PL03: „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań
kontrolnych”, na podstawie Porozumienia Nr 418/2013/Wn50/MN-x-03/D z dnia 03.07.2013 r.
wraz z Aneksem nr 1 z dnia 05.11.2014 r.
§ 2 Termin wykonania
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia zawarcia Umowy do 15.04.2016 r. lub do
wyczerpania limitu zamówionych 450 roboczogodzin.
§ 3 Wynagrodzenie

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

2. Wartość jednej roboczogodziny Usługi Wsparcia ustala się zgodnie z ofertą złożoną przez
Wykonawcę na kwotę ….. zł brutto (słownie złotych brutto: …..) przy czym przez
roboczogodzinę rozumie się 60 minut efektywnego świadczenia usługi.

3. Faktyczne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy będzie wynikać
z iloczynu ceny jednostkowej za roboczogodzinę i ilości roboczogodzin wykonanej i odebranej
usługi i nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 1.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, będzie płatne na podstawie faktury VAT. Podstawę do
wystawienia faktury VAT za zleconą i wykonaną usługę stanowić będzie podpisany przez Strony
protokół potwierdzenia wykonania zadania stanowiący załącznik nr 3 do OPZ.

5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 następować będzie przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze VAT przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.

6. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie wydatki Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu
Umowy.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całkowitej łącznej wartości Umowy
określonej w ust. 1. Strony ustalają, iż z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego kwoty,
o której mowa w ust. 1, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
§ 4 Zasady zlecania i odbioru zadań

1. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu Umowy,
w tym za uzgadnianie z Wykonawcą m.in. terminu wykonania zlecanych zadań, zakresu ich
realizacji, pracochłonności, miejsca wykonywania zadań oraz przyjmowanie zrealizowanych
zadań do odbioru i do podpisywania protokołów potwierdzenia wykonania zadań są:
….. – nr tel.: ………, adres email: ….. ,
….. – nr tel.: ………, adres email: …..,
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każda z osobna.

2. Ze

strony Wykonawcy osoba odpowiedzialną za realizację przedmiotu Umowy,
w tym za uzgadnianie z Zamawiającym m.in. terminu wykonania zlecanych zadań, zakresu ich
realizacji, pracochłonności, miejsca wykonywania zadań oraz przekazywanie zrealizowanych
zadań do odbioru i do podpisywania protokołów potwierdzenia wykonania zadań jest:
….. – nr tel.: ………, adres email: …..

3. Zadania w ramach realizacji przedmiotu Umowy będą zlecane Wykonawcy przez przedstawicieli
Zamawiającego, wymienionych w ust. 1, w formie pisemnej przy pomocy formularza „Zlecenia
wykonania zadania”, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do OPZ.

4. Odbiór wykonanych zadań zostanie potwierdzony podpisaniem przez przedstawicieli Stron,
wymienionych w ust. 1 i 2, protokołu potwierdzenia wykonania zadania bez zastrzeżeń.

5. Zlecenia wykonania zadań będą składane w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego
i mogą dotyczyć całości lub tylko wyodrębnionej części przedmiotu Umowy. Zamawiający nie
jest zobowiązany do regularnego zlecania Wykonawcy świadczenia usługi.
§ 5 Obowiązki Stron
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu
Umowy w tym również odpowiada za działania i zaniechania osób i podmiotów, którymi
posługuje się przy realizacji Umowy, jak za własne działania lub zaniechania.
2. Zamawiający zapewni Wykonawcy materiały i informacje niezbędne do wykonywania umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za materiały źródłowe niezbędne do wykonania
przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do nie udostępniania osobom trzecim materiałów będących
własnością Skarbu Państwa, w tym stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
oraz do nie wykorzystywania ich do sporządzania jakichkolwiek kopii lub materiałów
pochodnych, nie będących przedmiotem Umowy.
5. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku
z naruszeniem przez Wykonawcę jakichkolwiek praw osób trzecich.
6. Wykonawca, po wykonaniu przedmiotu Umowy, zobowiązuje się do trwałego usunięcia,
będących w jego posiadaniu wszystkich danych i materiałów, otrzymanych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca ani podmioty lub osoby działające w jego imieniu nie mają prawa do udostępniania,
przekazywania lub odsprzedaży (w żadnej formie) jakichkolwiek danych i materiałów
przekazanych Wykonawcy lub powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy osobom
trzecim ani do wykorzystywania tych materiałów do innych celów, nie będących przedmiotem
Umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich
zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym o wszczęciu
wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego, a także
innych istotnych zdarzeniach mających wpływ na wykonanie Umowy.
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§ 6 Prawa własności intelektualnej
1. Wykonawca oświadcza, że do wszelkich materiałów powstających w ramach realizacji
przedmiotu Umowy przysługują mu nieograniczone autorskie prawa majątkowe w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz że materiały te są
całkowicie oryginalne i nie zawierają żadnych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie są
obciążone prawami osób trzecich.
2. Strony zgodnie ustalają, że autorskie prawa majątkowe do wszelkich materiałów powstałych
w ramach realizacji przedmiotu Umowy nabywa Zamawiający z chwilą przekazania przez
Wykonawcę przedmiotu umowy, w odniesieniu do wszystkich utworów będących wynikiem
realizacji umowy bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, w zakresie
wszystkich znanych w chwili podpisywania umowy pól eksploatacji, w szczególności
obejmujących:
1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci
komputerowych,
2) wystawianie i publiczna prezentacja na ekranie, w tym podczas seminariów i konferencji,
3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,
4) zwielokrotnienie poprzez wydruk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci
elektronicznej,
5) wprowadzenie do obrotu,
6) nieodpłatne udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy,
7) wykorzystanie w całości lub w części oraz łącznie z innymi utworami, opracowywanie
poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikacja, tłumaczenie na języki obce,
zmiana barw lub wielkości całości lub części,
8) wprowadzenie całości lub części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający
transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika, łącznie z utrwaleniem w pamięci
RAM,
9) publikacje i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji i fonii w sieciach
przewodowych albo droga transmisji bezprzewodowej przez stację naziemną lub za
pośrednictwem satelity.
3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego
prawo do wykonywania praw zależnych oraz prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw
zależnych do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac
powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy.
4. Z chwilą i w zakresie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nabywa własność wszystkich
egzemplarzy, na których zostały utrwalone mogące stanowić przedmiot prawa autorskiego wyniki
prac powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy.
5. Wyniki prac powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, Wykonawca może
zatrzymać wyłącznie do celów dokumentacyjnych.
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6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich
i przekaże Zamawiającemu wyniki prac powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu
Umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego na zasadzie ryzyka za wszelkie wady
prawne dzieła i wyników prac, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich
wynikające z naruszeń praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631, z późn. zm.), w związku z wykonaniem Umowy.
§ 7 Odpowiedzialność stron
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących
przypadkach:
1) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania Umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy – kara umowna w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1 Umowy,
2) niedostarczenia przez Wykonawcę wyników zamówionej usługi w terminie określonym przez
Strony na wykonanie zadania - kara umowna w wysokości 0,1 % kwoty całkowitego
wynagrodzenia brutto określonego za wykonanie danego zadania za każdy dzień opóźnienia.
2. 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 Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie kary umowne określone w Umowie płatne będą w ciągu 21 dni od daty otrzymania
przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.
4. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należności z tytułu kar
umownych z jakiejkolwiek należności Wykonawcy.
5. Strony zgodnie ustalają, że przy dochodzeniu kar umownych nie ma obowiązku wykonywania
poniesionej szkody ani jej wysokości.
6. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania Umowy wyłączają
jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej.
7. Kary umowne należne Zamawiającemu na podstawie Umowy nie mogą przekroczyć 100%
łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 0 ust. 1.
§ 8 Zmiana i odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), przewiduje możliwość dokonania istotnych
zmiany postanowień Umowy w zakresie terminu obowiązywania Umowy w następujących
przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji Umowy wynikająca z działania siły wyższej lub wynikająca ze
zmiany Porozumienia w sprawie Projektu pn. „Model bazy danych przestrzennych
dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie
kartograficznych opracowań tematycznych” lub wytycznych dotyczących jego realizacji,
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2) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia
przyczyn
zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących
niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania Umowy o okres odpowiadający
okresowi zaistniałej przerwy,
3) zmian sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy
koniecznych na skutek zmiany zawartego przez Zamawiającego Porozumienia o
dofinansowanie Projektu.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonanej części Umowy.
3. Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 przekroczy dziesięć (10) dni roboczych
Zamawiający może, po bezskutecznym upływie tego terminu bez wyznaczania dodatkowego
terminu, odstąpić od Umowy w całości lub części w trybie natychmiastowym. W takim przypadku
Zamawiający ma prawo żądać kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.
4. Dodatkowo, Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym bez wyznaczania
dodatkowego terminu w przypadku:
1) nieprzyznania mu w budżecie środków na realizację przedmiotu Umowy,
2) gdy Wykonawca w sposób uporczywy nie stosuje się do wytycznych i poleceń
Zamawiającego naruszając jednocześnie postanowienia Umowy.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
nieważności.
§ 9 Postanowienia końcowe
1.

Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw, w tym
wierzytelności, lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.

2.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie
obowiązujące, dotyczące przedmiotu Umowy.

3.

Wszelkie spory między Stronami będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

4.

Strony, z zastrzeżeniem postanowień Umowy dotyczących zlecania zadań i ich odbiorów,
zgodnie postanawiają, co następuje:
1) wszelka korespondencja między stronami będzie kierowana na następujące adresy:

a) Zamawiający – ….. e-mail ……………………..
b) Wykonawca – ...... e-mail ……………………..
2) korespondencja wysłana listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem jej odbioru, pocztą
elektroniczną lub doręczona osobiście na podane wyżej adresy uważana jest za skutecznie
doręczoną;
3) o każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę;
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4) niedopełnienie obowiązku określonego w pkt 3 skutkuje uznaniem korespondencji wysłanej
na ostatnio wskazany adres za doręczoną.
5.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, każdy na prawach oryginału.

ZAMAWIAJĄCY

………………………

WYKONAWCA

………………………………
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