
 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

WZÓR UMOWY 

 

zawarta w dniu …………………………….. roku w Warszawie pomiędzy: 

 

 

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

ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 

1. ………………………. 

2. ………………………. 

a Wykonawcą…………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………….. 

2. …………………………………………….. 

 

zwanymi w treści Umowy łącznie „Stronami”, a każda z nich z osobna „Stroną”.  
 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi doradcze dotyczące 

projektów: CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT- nr ref: BO-ZP.2610.81.2015.CAPAP.ZSIN-FazaII.K-

GESUT, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164), zwaną dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa, zwana 

dalej „Umową”, o następującej treści: 

 

§ 1. 

Definicje i skróty 

Strony Umowy zgodnie przyjmują, iż w dalszej treści Umowy poniższe terminy oznaczać będą 

odpowiednio: 

 

 

 



 

 

1) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 16.15, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni wolnych od pracy u Zamawiającego, o których 

powiadomi on Wykonawcę; 

2) Ekspert – osoba wskazana przez Wykonawcę do realizacji Umowy w zakresie zdefiniowanej roli, 

spełniająca wymagania Zamawiającego określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

odpowiedzialna z utrzymanie jakości wykonywanych usług doradczych; 

3) Opracowanie - oznacza każde dzieło, utwór, w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, póz. 631, z późn. zm. dalej powoływana 

jako „prawo autorskie”), będące efektem realizacji Umowy, w szczególności wykonanie dowolnego 

dokumentu stanowiącego koncepcję rozwiązania technicznego lub prawnego, bądź dokumentację 

techniczna, dokumentację projektową, wzór dokumentu, projekt umowy, opinie, ekspertyzę, analizę, 

4) Personel - oznacza osoby fizyczne, którymi dysponuje Wykonawca, którym wyznaczono    

wykonanie przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego części, 

5) Produkty – usługi, opracowania będące wynikiem usług doradczych; 

6) Projekt CAPAP - Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej – projekt 

współfinansowany w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” (porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0037/15-

00); 

7) Projekt K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – 

projekt współfinansowany w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” (porozumienie nr POPC.02.01.00-00-

0027/15-00); 

8) Projekt ZSIN-Faza II  – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – 

Faza II – projekt współfinansowany w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” (porozumienie nr 

POPC.02.01.00-00-0028/15-00); 

9) Projekty – oznacza łącznie projekty CAPAP, ZSIN-Faza II, K-GESUT 

10) Propozycja – oznacza odpowiedź na wezwanie Zamawiającego;  

11) PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z 

późn. zm.). 

12) Roboczogodzina – 60 minut efektywnego świadczenia usług doradczych; 

13) SIWZ - oznacza   Specyfikację   Istotnych   Warunków  Zamówienia  stanowiącą integralną część Umowy, 

14) Usługi doradcze – usługi w zakresie realizacji projektów obejmujące doradztwo przy realizacji 

prac związanych z budową, rozbudową i wdrożeniem produktów, wymagań i funkcjonalności 



 

 

systemów teleinformatycznych, zebraniem danych, pomocą prawną oraz innych zadań zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ będącym integralną częścią Umowy  

15) Wynagrodzenie łączne brutto – wynagrodzenie określone w §10 ust. 1 Umowy 

16) Wezwanie – oznacza wezwanie do przedłożenia propozycji; 

17) Załącznik – oznacza załącznik do Umowy, stanowiący jej integralną część; 

18) Zamówienie – oznacza dokument opracowany przez Zamawiającego, m.in. na podstawie 

Propozycji Wykonawcy, zlecający do wykonania prace określone w zamówieniu 

 
 

§ 2. 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy  jest świadczenie usług  doradczych na rzecz Zamawiającego. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy, określony został w SIWZ będącym integralną częścią 

Umowy. 

3. Usługi  doradcze będące przedmiotem Umowy będą świadczone na terytorium Polski, przede 

wszystkim w siedzibie Wykonawcy lub Zamawiającego lub w miejscu, które w ocenie 

Zamawiającego będzie najbardziej odpowiednie ze względu na charakter usługi. Zamawiający 

w Wezwaniu, o którym mowa §4 ust. 1, będzie każdorazowo wskazywał miejsce świadczenia 

usługi doradczej. W razie konieczności świadczenia usługi doradczej w siedzibie Zamawiającego, 

zostanie udostępniona Wykonawcy niezbędna infrastruktura tj. pomieszczenie, podstawowe 

meble biurowe. podstawowe media tj. prąd, woda, ogrzewanie.  

4. W  przypadku,   gdy  świadczenie  konkretnej   usługi  doradczej wchodzącej w zakres 

przedmiotu Umowy wymagać będzie  posiadania pełnomocnictwa do działania w imieniu 

Zamawiającego, Zamawiający może udzielić przedstawicielowi Wykonawcy odpowiedniego 

pełnomocnictwa. 

5. Zamawiający przewiduje na wykonanie przedmiotu Umowy łącznie 65 000 roboczogodzin,  

z tego w zakresie poszczególnych projektów: 

a)  CAPAP:  27 778  roboczogodzin,  

b) K-GESUT: 9 444 roboczogodzin, 

c)  ZSIN Faza II: 27 778  roboczogodzin 

6. Liczba roboczogodzin określona w ust. 5 pkt a, b i c może ulec zmianie, w zależności                

od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w ramach Projektów, a ich suma nie może przekroczyć 

liczby roboczogodzin określonej w ust. 5. Zmiany, o których mowa powyżej nie wymagają 



 

 

sporządzenia aneksu do Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Wykonawcy i stają się 

skuteczne z chwilą otrzymania przez niego pisma Zamawiającego z informacją o dokonanych 

zmianach. 

§ 3. 

Termin obowiązywania Umowy 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od jej podpisania do dnia 14 września 2018 r.  lub do 

wyczerpania limitu zamówionych roboczogodzin (…….. godz.), w zależności od tego, które  

z tych zdarzeń wystąpi jako pierwsze.   

2. Rozpoczęcie wykonania  przedmiotu Umowy  następuje z dniem jej zawarcia. . 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego wykonania przedmiotu Umowy. 

 

§ 4. 

Sposób realizacji przedmiotu Umowy  

 

1. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy Wezwanie do przedłożenia Propozycji, 

sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy. 

2.  Jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne może wraz z Wezwaniem przekazać dodatkową 

dokumentację, analizy, produkty, które są niezbędne Wykonawcy do przygotowania Propozycji  

i realizacji usług  doradczych. 

3. Wykonawca w terminie w dwóch dni roboczych od dnia otrzymania Wezwania, przekaże 

Zamawiającemu Propozycję sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy.  

4. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Zamawiającego co do warunków Propozycji, 

Zamawiający może: 

1) odrzucić Propozycję całkowicie (co jest równoznaczne z nieudzieleniem Zamówienia),  

o czym poinformuje Wykonawcę, 

2) zażądać dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy dotyczących przedłożonej Propozycji  

(w szczególności uzasadnienia co do przyjętego sposobu oszacowania liczby 

roboczogodzin niezbędnych do wykonania Prac doradczych określonych w Wezwaniu), 

3) zorganizować spotkanie z Wykonawcą w celu uzgodnienia warunków Zamówienia. . 



 

 

5. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 4 pkt 2, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze, od dnia otrzymania od 

Zamawiającego żądania złożenia wyjaśnień.  

6. Spotkanie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Przedstawiciel Wykonawcy ma obowiązek uczestniczenia w spotkaniu.  

7. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego przedłożonej Propozycji, Zamawiający przedkłada  

Wykonawcy Zamówienie, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do 

Umowy. Podpisanie Zamówienia przez Wykonawcę jest równoznaczne z przyjęciem Zamówienia 

do realizacji. 

8. Informacje zawarte w Zamówieniu ustalone są na podstawie Propozycji, o której mowa w ust. 3, 

ewentualnych wyjaśnień zażądanych zgodnie z ust. 4 pkt 2 lub ustaleń ze spotkania, o którym 

mowa w ust. 4 pkt 3. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji określonych w Zamówieniu usług doradczych za 

wynagrodzeniem określonym w Zamówieniu i w terminie wskazanym w Zamówieniu, 

począwszy od dnia, w którym otrzyma Zamówienie.  

9. Przekazanie przez Zamawiającego dokumentów, które Zamawiający uzna za konieczne do 

realizacji usług doradczych, następować będzie w formie uzgodnionej z Wykonawcą (pisemnej, 

faxem lub e-mailem).  

§ 5. 

Procedura odbioru 

 

1. Strony ustalają następującą procedurę odbioru Produktów usług doradczych:  

1) Przekazanie przez Wykonawcę Produktów sporządzonych w formie pisemnej (dokumenty), 

w celu  dokonania odbioru przez Zamawiającego, następować będzie na podstawie 

Protokołu przekazania, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Umowy.    

2) Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać Produkty do odbioru w miejscu i czasie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

3) Produkty przekazywane będą w liczbie egzemplarzy i formie, określonych w Zamówieniu.  

4) W przypadku, gdy Produkty będą zawierały braki, błędy lub będą budziły zastrzeżenia, 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin, nie dłuższy niż pięć dni roboczych, 

na usunięcie zgłoszonych wad Produktów i ponowne ich przedstawienie do odbioru.  



 

 

5) W przypadku braku przekazania zastrzeżeń i uwag przez Zamawiającego w terminie 14 dni 

od dnia przekazania Produktów do odbioru lub informacji o gotowości do odbioru, 

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Kierownika Projektu z wnioskiem o rozpoczęcie  

procedury odbioru.  

6) Dokonanie odbioru poszczególnych Produktów zostanie potwierdzone podpisaniem przez 

Zamawiającego Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, sporządzonego zgodnie z wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy; 

7) Negatywny protokół odbioru, oznacza, iż Produkty stanowiące przedmiot odbioru, nie 

zostały wykonane należycie i zgodnie z podpisanym przez Strony Zamówieniem.  

2. W sytuacji, gdy przypadki określone w ust. 1 pkt. 7 zdarzą się co najmniej trzykrotnie, 

Zamawiający może odstąpić w całości lub części od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach.  

 

§ 6. 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z jej warunkami, SIWZ oraz złożoną ofertą,  

z należytą starannością, mając na względzie interes ekonomiczny Zamawiającego i obowiązujące przepisy 

oraz zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami, a także zasadami wiedzy technicznej, inżynierskiej, 

ekonomicznej i prawniczej niezbędnymi do należytej realizacji Umowy.  

2. We wszystkich sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie popierał i chronił 

interesy Zamawiającego, w szczególności w kontaktach z osobami trzecimi. 

3. Wykonawca zobowiązuje się stosować do wszelkich poleceń i wskazówek Zamawiającego 

mających związek z przedmiotem Umowy. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy zgodnie  

z obowiązującymi Zamawiającego przepisami prawa, w szczególności z zakresu prawa zamówień 

publicznych, prawa Unii Europejskiej, prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa cywilnego, prawa 

administracyjnego, ochrony danych osobowych i inne niezbędne do należytego wykonania Umowy. 

5. Wszystkie opracowania wykonane przez Wykonawcę sporządzone zostaną w języku polskim. 

6. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty poprawek i uzupełnień, we wszystkich 

przygotowanych i opracowanych przez siebie Produktach. 



 

 

7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o przebiegu wykonywania usług  

doradczych na każde żądanie Zamawiającego; 

8. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, że ani on ani jednostka 

powiązana z nim w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)  nie będzie brał udziału w jakiejkolwiek formie 

i na jakimkolwiek etapie w realizacji udzielanych przez Zamawiającego zamówień publicznych w 

ramach Projektów, w szczególności prowadzonych z wykorzystaniem Produktów, pod groźbą 

zapłaty kary umownej określonej w §13 ust. 1 pkt. 4. Powyższy zakaz nie dotyczy zamówienia 

publicznego objętego przedmiotem Umowy.  

9. Wykonawca zobowiązuje się, że nie udostępni podmiotowi trzeciemu jakichkolwiek informacji 

związanych z przygotowywanymi Produktami pod groźbą zapłaty kary umownej określonej w §13 

ust. 1 pkt. 4. 

10. W terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu Plan projektu 

dla realizacji przedmiotu Umowy, zawierający w szczególności podstawowe informacje 

dotyczące: zespołów projektowych, proponowanych procedur współpracy zespołów, procedur 

komunikacji. 

11. Wykonawca nie może przenieść w całości, ani w części, praw i obowiązków wynikających 

z umowy na osobę trzecią. 

12. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy podwykonawcy ponosząc 
pełną odpowiedzialność za jego czynności (działania lub zaniechania) jak za czynność 
(działania lub zaniechania) własne.  

13. Wykonawca jest zobowiązany osobiście wykonać przedmiot Umowy tj. przy użyciu sił własnych, w zakresie 
zadań określonych w pkt. 1, 5-8, w części III SIWZ. 

14. Wykonawca zobowiązany jest nabyć od podwykonawców majątkowe prawa autorskie 
i przekazać je Zamawiającemu w ramach łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust l  
Umowy, na zasadach określonych w §9 Umowy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o powierzeniu 
usług podwykonawcy. 
 

16. Wykonawca gwarantuje, że Opracowania powstałe w ramach usług doradczych nie będą 

obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a w szczególności korzystanie z Opracowań 

przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich 

osób trzecich. 



 

 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu 

Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej, w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.  

18. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu 

naruszenia praw własności intelektualnej w trakcie wykonania przedmiotu Umowy, 

odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca i zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty  

i kwoty zasądzone z tego tytułu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich. 

 

§ 7. 

Obowiązki Zamawiającego 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się do stałej, ścisłej  współpracy z Wykonawcą w celu umożliwienia mu realizacji 

przedmiotu Umowy, a w szczególności do:  

a)  udostępnienia niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy dokumentów i informacji. 

b) udzielania Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień. 

c) utrzymywania   stałych    roboczych   kontaktów    w    formie    spotkań,    rozmów 

telefonicznych, e-maił, fax. 

d) uzgadniania z Wykonawca planowanych spotkań na minimum 5 dni roboczych wcześniej. 

e) odpowiadania  na  korespondencje  pisemną (pismem,   fax,   email)   w  terminie 

maksymalnie 5 dni roboczych. 

g) dokonywania odbioru wykonanych Produktów usług doradczych. 

2. Zamawiający zobowiązany jest również do prowadzenia rejestru wykonywanych usług 

doradczych w formie tabeli zawierającej następujące informacje:  

a) zakres usług doradczych, 

b) data przekazania Wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, 

c) data przekazania Propozycji Zamawiającemu, 

d) data przekazania Zamówienia, 

e) określona w Zamówieniu wartość (liczba roboczogodzin) i termin wykonania usług 

doradczych, 

f) data podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru. 

 

§ 8 

Personel Wykonawcy 



 

 

1. Usługi doradcze, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach przedmiotu Umowy, zostaną 

wykonane przez wyznaczone osoby (kluczowy personel), wymienione w złożonej ofercie. Wykonawca za zgodą 

Zamawiającego wyrażoną na piśmie, może zaangażować dodatkowe osoby w stosunku do tych 

wskazanych w ofercie, w szczególności gdy przyczyni się to szybszej realizacji Zamówienia lub gdy 

do zrealizowania Zamówienia jest niezbędne zaangażowanie osób o dodatkowych kompetencjach i 

doświadczeniu, niż te wskazane w SIWZ.  

2. Wykonawca może dokonywać zmian osób, które będą wykonywać przedmiot Umowy, 

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, na warunkach i w okolicznościach 

określonych w Umowie. Zgoda Zamawiającego nie jest wymagana w przypadku rezygnacji bądź konieczności 

usunięcia członka personelu Wykonawcy z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy.   

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznej zmiany Eksperta lub innych osoby wykonującej 

przedmiot umowy, jeżeli uzna, że ta osoba nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających 

z Umowy. 

4. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 i 3, nowa osoba musi spełniać 

wymagania dla danego specjalisty określone w SIWZ.  

5. W przypadku zmiany Eksperta, Wykonawca zobowiązuje się do zaangażowania Eksperta, 

którego kwalifikacje, doświadczenie oraz wiedza odpowiadają wymaganiom Zamawiającego (zgodnie 

ze złożoną ofertą przez Wykonawcę). 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 2 i 3, nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

§ 9. 

Prawa autorskie 

 

1. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać wszelkie majątkowe prawa autorskie do 

Opracowań  powstałych w wyniku realizacji usług  doradczych. Na podstawie Umowy 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Opracowań zgodnie  

z zasadami określonymi w treści  niniejszego paragrafu. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Opracowań następuje z chwilą podpisania przez 

Zamawiającego Protokołu odbioru, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt. 6 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Opracowań obejmuje wszystkie znane w chwili 

zawarcia Umowy pola eksploatacji, a więc pól określonych w art. 50 i 74 ust. 4 prawa autorskiego,  

w szczególności: 



 

 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką 

egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których utwory utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczanie oraz najem oryginału oraz egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt 2 – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie 

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

mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

4) zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich poprzez rozporządzanie 

i korzystanie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w pkt 1-3. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa  

w ust. 3 następuje w ramach wynagrodzenia łącznego brutto. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wystąpienia konieczności korzystania 

z wytworzonych w ramach realizacji Umowy Opracowań, na innych niż wymienione powyżej 

polach eksploatacji, do przeniesienia autorskich praw majątkowych do Opracowań na 

dodatkowych polach eksploatacji w drodze osobnej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia, 

ale w ramach wynagrodzenia łącznego brutto.  

6. W okresie od dnia dostarczenia danego Opracowania do momentu podpisania Protokołu odbioru 

przez Zamawiającego, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z danego 

Opracowania na polach eksploatacji opisanych w ust. 3.  

7. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Opracowań, na Zamawiającego 

przechodzi wyłączne prawo udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.  

8. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych Zamawiający ma prawo do korzystania 

z Opracowań, zarówno w całości jak i w dowolnych fragmentach.  

9. Przeniesienie praw autorskich dokonuje się na czas nieokreślony i jest nieograniczone 

terytorialnie. 

10. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru Opracowań  Zamawiający nabywa własność 

nośników, na których Opracowania utrwalono, w ramach wynagrodzenia łącznego brutto . 

11. W protokole, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę twórców, 

którym przysługują autorskie prawa osobiste do Opracowań.  



 

 

 

§ 10. 

Wynagrodzenie i płatności  

 

1. Maksymalne łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, nie 

przekroczy kwoty ……zł netto (słownie:   …… ), powiększonej o kwotę podatku od towarów 

i usług (VAT) w wysokości …. zł (słownie: …… ), zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), co stanowi kwotę 

brutto …….. zł (słownie: ……….), przy czym wynagrodzenie z tytułu wykonania Umowy dla 

potrzeb realizacji: 

1) Projektu CAPAP nie przekroczy kwoty ………………… zł netto (słownie:………….), 

powiększonej o kwotę podatku od towarów i usług (VAT), co stanowi kwotę 

………………… zł brutto (słownie: …………..), 

2) Projekt K-GESUT nie przekroczy kwoty ………………… zł netto (słownie: …………..), 

powiększonej o kwotę podatku od towarów i usług (VAT), co stanowi kwotę 

………………… zł brutto (słownie: …………..), 

3) Projekt ZSIN – Faza II nie przekroczy kwoty ………………… zł netto (słownie: 

…………..), powiększonej o kwotę podatku od towarów i usług (VAT), co stanowi kwotę 

………………… zł brutto (słownie: …………..). 

2. Kwoty określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 mogą ulec zmianie, w zależności od rzeczywistych potrzeb 

Zamawiającego w ramach Projektów, a ich suma nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 1. 

Zmiany, o których mowa powyżej nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy, lecz pisemnego 

powiadomienia Wykonawcy i stają się skuteczne z chwilą otrzymania przez niego pisma 

Zamawiającego z informacją o dokonanych zmianach 

3. Ostateczne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy będzie wynikać  

z iloczynu ceny jednostkowej za roboczogodzinę i liczby roboczogodzin wykonanych usług 

doradczych potwierdzonych Protokołem odbioru, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt. 7, nie może 

przekroczyć kwoty określonej w  ust. 1. 

4. W kwocie wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, zawarte jest wynagrodzenie z tytułu 

przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych zgodnie z § 9, na wszystkich 

polach eksploatacji, koszty nośników na których utrwalono Opracowania przekazane 



 

 

Zamawiającemu oraz wszelkie inne wydatki Wykonawcy związane z wykonaniem usług  

doradczych. 

5. Wartość jednej roboczogodziny, o której mowa w § 1 pkt. 12 Umowy, biorąc pod uwagę formularz 

ofertowy załączony do oferty, Strony ustalają na kwotę: …………zł netto (słownie:….) 

6. Rozliczenie za wykonane usługi doradcze będzie dokonywane odrębnie za każde Zamówienie. 

Podstawę wystawienia przez Wykonawcę poszczególnych faktur VAT , stanowić będzie wartość 

wykonanego Zamówienia (liczba roboczogodzin) potwierdzonego podpisanym przez Strony bez 

zastrzeżeń Protokołem odbioru, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt. 7 Jeżeli Zamówienie dotyczy 

usług doradczych na rzecz kilku Projektów, Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia 

odrębnych faktur VAT dla każdego Projektu, w zależności od liczby zrealizowanych 

roboczogodzin na rzecz poszczególnych Projektów.  

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

prawidłowo wystawionych faktur VAT. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek 

bankowy wskazany w fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

8. Błędnie wystawiona faktura nie staninowi podstawy do zapłaty. O błędnym wystawieniu faktury 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. Terminu płatności liczony będzie ponownie 

od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury stanowiącej podstawę do 

uiszczenia zapłaty. 

9. Faktury VAT będą wystawiane osobno dla poszczególnych Projektów.  

10. Zamawiający oświadcza, iż nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania  w całości wynagrodzenia łącznego brutto.   

12. Strony ustalają, iż z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego kwoty, o której mowa w ust. 1, 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

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

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

 

 

 

 

§ 11. 



 

 

Zmiana Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

 

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

o którym mowa w §10 ust. 1, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia 

jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,  

o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy 

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, 

do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się,  

a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 

2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu 

do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku  

z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia 

za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  

o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń personelu i Ekspertów Wykonawcy świadczących usługi doradcze do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 



 

 

wynagrodzenia personelu  i Ekspertów świadczących usługi doradcze, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  

z realizacją przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  

o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia personelowi i Ekspertów świadczących usługi doradcze. Kwota odpowiadająca 

zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia personelowi  

i Ekspertów świadczących usługi doradcze, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu Umowy. 

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony 

z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz  

z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź 

nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać  

w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) personelowi  

i Ekspertów  świadczących usługi doradcze, wraz z określeniem zakresu (części etatu), 

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której 

mowa w ust. 1 pkt 2, 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) personelowi  

i Ekspertów świadczących usługi doradcze, wraz z kwotami składek uiszczanych do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa  

w ust. 1 pkt 3. 



 

 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, 

jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 10 Dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana 

ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym 

mowa w ust. 8 pkt 2. 

10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, 

która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, 

albo informację o nie zatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. 

W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio. 

12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 

wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 12. 

 Poufność 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji, w tym poufnych i zastrzeżonych, związanych 

z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zarówno w trakcie trwania 

Umowy jak i po jej zakończeniu. Niniejsze postanowienie obejmuje również dane osobowe 

administrowane przez pracowników Zamawiającego, wszelkie poufne dokumenty i informacje 

finansowe, marketingowe, handlowe, techniczne, konsultingowe i inne, w tym informacje  

i dokumenty, które Wykonawca sporządził, przetworzył lub otrzymał w związku z realizacją 

Umowy. 

2. Nie stanowi naruszenia zobowiązania  wynikającego z ust. 1, ujawnienie informacji, o jakich 

mowa w tym ustępie, pracownikom Wykonawcy spoza jego zespołu projektowego, nadzorującym 

świadczenie przez Wykonawcę usług w ramach Umowy, pracownikom podmiotów 

stowarzyszonych lub powiązanych z Wykonawcą przeprowadzającym wewnętrzną kontrolę 

jakości prowadzonej działalności zgodnie z wewnętrznymi profesjonalnymi procedurami 

obowiązującymi Wykonawcę, jeżeli ujawnienie tych informacji będzie niezbędne w procesie 

wykonywanej przez nich kontroli, a także audytorom i doradcom prawnym Wykonawcy w celu 



 

 

uzyskania porady, jak również ubezpieczycielom lub doradcom ubezpieczeniowym, o ile są oni 

związani ustawowym obowiązkiem zachowania poufności lub umownym, co najmniej w takim 

zakresie, jaki przewiduje niniejsza Umowa. 

3. Wykonawca oraz jego personel  i Eksperci zachowają tajemnicę zawodową i służbową przez okres trwania 

Umowy oraz po jej zakończeniu.   

4. Wykonawca jak i zatrudniony przez niego personel oraz Eksperci, nie będą przekazywać ani 

rozpowszechniać osobom   trzecim  informacji uzyskanych  w  związku z wykonywaniem Umowy chyba, że 

uzyskają na to uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego.   

5. Wykonawca, po wykonaniu Umowy, zobowiązuje się do przygotowania zamknięcia Projektów, 

o których mowa w §1, pkt 6,7,8 (osobno dla każdego projektu) i zwrotu wszelkich dokumentów, 

które otrzymał od Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 

6. Wykonawca może zachować jedną kopię wszelkich materiałów, dokumentów oraz wszelkich 

innych opracowań zarówno otrzymanych od Zamawiającego, jak i stworzonych przez Wykonawcę 

w wykonaniu Umowy (w tym zawierających Informacje Poufne), jak również kopie wszelkiej 

dokumentacji dostarczonej Zamawiającemu (w tym również zawierającej Informacje Poufne) pod 

warunkiem, że zachowa te dokumenty w poufności zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszelkich 

wewnętrznych uregulowań Zamawiającego, o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę, 

w szczególności do zapoznania się z przyjętą u Zamawiającego polityką bezpieczeństwa, której 

treść zostanie Wykonawcy doręczona w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy oraz do 

przestrzegania zasad, reguł i postanowień w niej zawartych. 

8. Zamawiający zobowiązuje się nie ujawniać pozyskanej w trakcie realizacji usług doradczych 

wiedzy na temat metodyki Wykonawcy i narzędzi (know – how) wykorzystanych w trakcie 

wykonania przedmiotu Umowy. 

 

§ 13 

 Kary umowne 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych  

w następujących przypadkach i wysokościach: 



 

 

1) w razie odstąpienia w całości lub części przez Wykonawcę lub Zamawiającego od 

wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - kara umowna  

w wysokości 20% wynagrodzenia łącznego brutto.  

2) w przypadku niezrealizowania Zamówienia w terminie określonym zgodnie z § 4 ust. 9 lub 

nie poprawienia wad Produktów w terminie, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt. 4  - kara 

umowna w wysokości 0,02 % kwoty wynagrodzenia łącznego brutto za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia. 

3) w przypadku niedostarczenia Produktów zgodnie z zawartym Zamówieniem lub nie 

poprawienia wad Produktów wskazanych w zastrzeżeniach, o których mowa w §5 ust. 1 pkt. 

4  - kara umowna w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia łącznego brutto. 

4) za nie przystąpienie do wykonywania Umowy, niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Umowy lub naruszenia zakazów określonych w § 6 ust. 8 i 9 - kara umowna w 

wysokości 20 % wynagrodzenia łącznego brutto 

2.  Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 przekroczy dziesięć dni roboczych, 

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

opóźnienia wskazanego powyżej. 

3. 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. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, będą płatne przelewem na konto bankowe 

Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia 

okoliczności stanowiących podstawę ich naliczenia.  

5. Doręczenie Wykonawcy wezwania podpisanego przez Zamawiającego do zapłaty kary umownej, 

stanowi jedynie potwierdzenie wymagalności kary umownej w terminie określnym w ust. 4 

6. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 - 4, są naliczane niezależnie i podlegają 

sumowaniu. Suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć kwoty 

wynagrodzenia łącznego brutto.    

7. Kary umowne mogą być potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

8.  Kary umowne przysługują bez konieczności wykazywania poniesionej szkody. 



 

 

§14  

Odstąpienie od Umowy 

 

1. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, Zamawiającemu   przysługuje   prawo   odstąpienia   w całości 

lub części od Umowy  w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy.  

2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja Wykonawcy. W razie gdy po stronie 

Wykonawcy występuje kilku przedsiębiorców tworzących konsorcjum, prawo do odstąpienia 

przysługuje w razie ogłoszenie upadłości lub likwidacji co najmniej jednego z członków konsorcjum; 

, 

3) jeżeli w trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty majątek Wykonawcy, 

4) gdy Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia Umowy, 

5) nastąpi ograniczenie lub pozbawienie zdolności do czynności prawnych mających 

wpływ na realizację umowy, 

6) w przypadku cofnięcia dofinansowania dla poszczególnych Projektów, 

2. Odstąpienie od Umowy w sytuacjach określonych w ust. 1 pkt. 2 – 5może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o wskazanych tam okolicznościach. 

3. Odstąpienie od Umowy w sytuacjach określonych w ust. 1 pkt. 1) i 6) może nastąpić  

w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy o powzięciu wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu należytego wykonanej części Umowy. 

4. W wypadku odstąpienia od Umowy którejkolwiek ze Stron, w terminie 7 dni od daty 

odstąpienia Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji wykonanych usług doradczych według stanu na dzień odstąpienia. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone drugiej strome w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. Odstąpienie od realizacji części Umowy nie wpływa na realizację jej pozostałych części. 

 

 

 

 



 

 

§ 15. 

Zmiana Umowy  

 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy PZP, przewiduje możliwość zmian Umowy w 

następujących przypadkach:  

a) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych, wymagań lub 

zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Umowy  

b) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem opóźnień w realizacji Umowy lub 

Projektów w ramach którego jest realizowana Umowa, będących konsekwencją zdarzeń, 

których nie dało się przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności  

c) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany umów o dofinansowanie 

Projektów  

d) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z zaistnienia siły wyższej 

e) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy 

f) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z innych okoliczności niezależnych od Stron, 

których nie dało się przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności 

g) wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, nie wynikającego  

z winy Wykonawcy. 

h) w przypadku śmierci, choroby Eksperta lub członków personelu Wykonawcy lub innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy  (np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.), a także nie wywiązywania się 

przez nich z obowiązków wynikających z Umowy  

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

a) przedłużenia terminu realizacji Umowy,  

b) zmian personelu lub Ekspertów, zgodnie z procedurą określoną w §8 Umowy  

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

Zamawiającego, 

d) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy 

e)   zmiany kwot wynagrodzenia, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 z tytułu 

wykonywania usług doradczych dla Projektów. Zmiana ta wynikać będzie z rzeczywistych 



 

 

potrzeb Zamawiającego, a całkowite wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć 

kwoty, o której mowa w §  ust. 1; 

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

zmianie 

4. Zmiany Umowy na podstawie niniejszego paragrafu, z wyjątkiem tych dotyczących personelu i Ekspertów 

Wykonawcy, wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 

 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

w  formie…………………………… w wysokości ……..zł, (co stanowi …% wynagrodzenia 

łącznego brutto (słownie:………). 

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty wykonania Umowy i uznania jej 

przez Zamawiającego za należycie wykonaną w trybie i na zasadach określonych w PZP. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, w tym z tytułu kar umownych  

4. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej może być 

wystawione przez bank albo ubezpieczyciela. Bank lub ubezpieczyciel zapłaci na rzecz 

Zamawiającego w terminie 14 dni od pisemnego żądania kwotę, o której mowa w ust. 1 na 

pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania 

czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione. 

5. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie: poręczenia, bankowej lub 

ubezpieczeniowej gwarancji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu tych 

dokumentów. 

6. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 PZP. 

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi 

z Umowy rachunku bankowego, na który było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 



 

 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

9. Zamawiający zwróci oryginały dokumentów potwierdzających wniesienie zabezpieczenia w innej 

formie niż pieniądz po upływie okresu, na jaki zostały przyjęte, pozostawiając w dokumentacji ich 

kopie poświadczone za zgodność z oryginałem. 

 

§ 17. 

Osoby upoważnione 

 

1. Przedstawicielami upoważnionymi przez Strony do kontaktu w celu uzgadniania na bieżąco 

spraw związanych z realizacją Umowy, przy zachowaniu określonych w niej warunków są: 

1) ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………… 

a) CAPAP – ……………………………………. 

b) K-GESUT  – …………………………………………… 

c) ZSIN – Faza II …………………………………….. 

2) ze strony Wykonawcy – ……………………………………………………………… 

2. Przedstawiciele wskazani w ust. 1, mogą komunikować się ze sobą w sprawach związanych  

z realizacją Umowy, w szczególności za pośrednictwem elektronicznych narzędzi np. fax, poczta 

elektroniczna, telefon 

3. Zmiana przedstawicieli ze strony Zamawiających lub Wykonawcy nie wymaga sporządzenia 

aneksu do Umowy lecz pisemnego powiadomienia drugiej ze Stron i staje się skuteczna z chwilą 

otrzymania przez adresata pisma z danymi nowego przedstawiciela.  

 

§ 18. 

Postanowienia końcowe  

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

dotyczące przedmiotu Umowy. 

2. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie Umowy, których nie da 

się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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



 

 

i wiedzy, z wyłączeniem bieżących kontaktów, o których mowa w §16 ust. 1 Umowy będzie 

kierowana na następujące adresy: 

a. Wykonawca – ……………………………………………………………   

b. Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 

Warszawa. 

4. O każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę. 

5. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 4 skutkuje uznaniem za doręczoną 

korespondencji wysłanej na poprzednio wskazany adres. 

6. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 

1) Załącznik nr 1 – Kopia Formularza ofertowego Wykonawcy, 

2) Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu przekazania, 

3) Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu odbioru, 

4) Załącznik nr 4 – Wzór Wezwania, 

5) Załącznik nr 5 – Wzór Propozycji, 

6) Załącznik nr 6 – Wzór Zamówienia. 

7. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym cztery egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy 

8. Poza przypadkami wskazanymi w treści Umowy, zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY   WYKONAWCA 

 

 

 


