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Umowa nr ……………………….. 

  

zawarta w dniu ……………………….. 2016 roku w Warszawie pomiędzy: 

 

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

przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………………………………… 

2. Krzysztofa Podolskiego – Dyrektora Biura Obsługi Urzędu GUGiK 

 

 

a 

………………………………………………………………………, zwanym w treści umowy 

„Wykonawcą”,  

reprezentowanym przez 

 

1. …………………………………….. 

2. …………………………………….. 

 

 

zwani w treści umowy łącznie „Stronami”, a każda z nich z osobna „Stroną”. 

 

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, pn. „……………………………” o numerze referencyjnym BO-

ZP.2610……………………..., zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, zawarta została 

Umowa o następującej treści: 

§ 1.  

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług związanych z rozwojem i administracją 

Systemem PZGiK w ilości 6 000 roboczogodzin, w tym: 

a) 2 000 roboczogodzin w ramach zamówienia podstawowego, 

b) 4 000 roboczogodzin w ramach prawa opcji, 

zwanych dalej „przedmiotem Umowy”, szczegółowo określonym w Załączniku nr 1 do 

Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, 

zgodnie z zachowaniem najwyższych standardów jakości.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z wytycznymi 

określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy. 
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4. Zamawianie usług w ramach przedmiotu Umowy następuje zgodnie z procedurą opisaną w 

Załączniku nr 1 do Umowy.  

5. Na okoliczność odbioru usług, o których mowa w ust. 1 sporządzony zostanie protokół 

odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

6. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy, wymagania techniczne oraz dotychczasowy 

kształt architektury i charakterystyki Systemu PZGiK określone zostały w Załącznik nr 1 

do Umowy, 

§ 2.  

Okres realizacji Umowy 

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi z dniem zawarcia Umowy; okres 

wykonywania przedmiotu Umowy, o ile Zamawiający skorzysta z prawa opcji – do 

22.12.2017 r. 

2. Przedmiot Umowy ramach zamówienia podstawowego, będzie realizowany do dnia 23 

grudnia 2016 r. 

§ 3.  

Prawo opcji 

1. Prawo opcji polega na przedłużeniu świadczenia usług w ramach przedmiotu Umowy, 

jednak nie dłużej niż do 22.12.2017 r. 

2. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w okresie wskazanym w 

§ 2 ust. 1. 

3. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w 

formie pisemnej.  

4. W treści oświadczenia Zamawiający wskaże liczbę roboczogodzin, dla której korzysta z 

prawa opcji. 

§ 4.  

Odbiór przedmiotu Umowy 

1. Realizacja przedmiotu Umowy zostanie uznana za zakończoną po zatwierdzeniu Protokołu 

Odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.  

2. Szczegółowe zasady odbioru poszczególnych elementów przedmiotu Umowy określone 

zostały w Załączniku nr 1 do Umowy. 
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§ 5.  

Warunki i terminy płatności wynagrodzeń 

1. Maksymalne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy nie 

przekroczy kwoty …………… zł netto (słownie:   ………………………………), 

powiększonej o kwotę podatku od towarów i usług w wysokości …………… zł 

(słownie: ……………………….), co stanowi kwotę brutto …………………….. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………..), 

w tym: 

a) w ramach zamówienia podstawowego - kwoty brutto …………………….. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………..) 

b) w przypadku skorzystania z prawa opcji, maksymalnie do łącznej kwoty 

brutto …………………….. zł (słownie: ………………………...) 

2. Faktyczne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy będzie 

wynikać z iloczynu ceny jednostkowej za roboczogodzinę i ilości roboczogodzin 

wykonanych prac potwierdzonych Protokołami Odbioru i nie może przekroczyć kwoty 

brutto określonej w ust. 1. 

3. Wartość 1 (jednej) roboczogodziny, o której mowa w ust. 2 ustala się na 

kwotę: ……………. zł netto (słownie: …………….) powiększoną o wartość podatku od 

towarów i usług, co daje kwotę  brutto ………… zł (słownie: ………………………….). 

4. Podstawę do wystawienia poszczególnych faktur  stanowić będą podpisane przez Strony 

Protokoły Odbioru.  

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

prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek 

bankowy wskazany na fakturze.  

6. Nieprawidłowe wystawienie faktury spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego 

terminu płatności, od czasu dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty związane 

z wykonywaniem przedmiotu Umowy z uwzględnieniem kosztów dostawy 

oprogramowania, instalacji i konfiguracji oprogramowania, wykonania testów, szkoleń, 

wykonania kompletnej dokumentacji, koszty podróży, opłat i podatków łącznie z 

podatkiem od towarów i usług oraz wartość przeniesionych na Zamawiającego autorskich 

praw majątkowych oraz uprawnień licencyjnych na wszystkich polach eksploatacji.  

8. Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.   

9. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających  

z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całkowitej łącznej wartości 

Umowy określonej w ust. 1. Strony ustalają, iż z tytułu niewykorzystania przez 

Zamawiającego kwoty, o której mowa w ust. 1, Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia. 
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§ 6.  

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących 

okolicznościach i wysokościach: 

1) z tytułu opóźnienia w realizacji jakiegokolwiek realizowanego zlecenia w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie tego zlecenia za rozpoczęty każdy dzień 

opóźnienia, nie więcej niż 20% kwoty tego wynagrodzenia, 

2) z tytułu opóźnienia w usunięciu awarii, o których mowa w załączniku nr 1 do Umowy 

– w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym 

mowa w §5 ust. 1 za rozpoczęty każdy dzień opóźnienia, liczoną odpowiednio od 

godziny bądź dnia wyznaczonego na usunięcie awarii, nie więcej jednak niż 20% kwoty 

tego wynagrodzenia, 

3) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - karę 

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1, 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą podlegać stosownemu łączeniu, 

z zastrzeżeniem postanowienia §12 ust. 6. 

3. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, Zamawiający może żądać 

odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania Umowy 

wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej. 

6. Zamawiający może dochodzić kar umownych bez obowiązku wykazywania poniesionej 

szkody. 

 

§ 7.  

Majątkowe prawa autorskie do utworów wytworzonych w wykonaniu Umowy oraz 

licencje na korzystanie z oprogramowania standardowego 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wytworzonych 

w ramach realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności do wytworzonego oraz 

zmodyfikowanego w ramach Umowy oprogramowania oraz dokumentacji wytworzonej 

(w tym testów oprogramowania), a także utworów powstałych w związku z 

dostosowaniem oprogramowania standardowego do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy, 

na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, a w szczególności: 

1)  w zakresie autorskich praw majątkowych do oprogramowania obejmujących: 

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie; 
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b) modyfikacji oraz nowych funkcjonalności; 

c) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub dokonywanie jakichkolwiek 

innych zmian; 

d) rozpowszechnianie, w tym użyczanie, najem lub dzierżawa egzemplarzy oraz 

publiczne rozpowszechnianie (także w sieci Internet),  

e) łączenie fragmentów z innymi programami komputerowymi i ich 

dostosowywanie; 

f) przekształcanie formatu pierwotnego na dowolny inny format i dostosowanie do 

platform sprzętowo-systemowych; 

g) utrwalanie, zwielokrotnianie oraz wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w 

tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, dowolną techniką 

cyfrową; 

h) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których oprogramowanie 

utrwalono, w tym wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu i dzierżawy; 

i) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie  

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w dowolny sposób, w tym 

udostępniania w sieciach komputerowych; 

j) dokonywanie skrótów, cięć, montażu, tłumaczeń, korekt, przeróbek, zmian 

i adaptacji w tym modyfikowanie całości lub części oprogramowania, 

wprowadzanie jakichkolwiek zmian; 

k) modyfikacji kodu źródłowego oprogramowania oraz udostępniania do modyfikacji 

kodu źródłowego oprogramowania osobom trzecim; 

2) w zakresie autorskich praw majątkowych do utworów innych, niż programy 

komputerowe, w tym dokumentacji wytworzonej: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie, najem lub dzierżawę; 

c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony pod lit. b. - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w 

tym udostępnienie w sieci Internet;  

d) w zakresie modyfikacji dokumentacji; 

e) w zakresie aktualizacji dokumentacji. 

2. Przez oprogramowanie wytworzone w ramach realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający 

rozumie wszelkie programy komputerowe, które zostały wytworzone w wykonaniu 

Umowy, w tym także wszystkie utwory powstałe w związku dostosowaniem (modyfikacją i 

zmianą) tych programów lub oprogramowania standardowego do potrzeb realizacji 

przedmiotu Umowy, które Wykonawca zamierza wykorzystać w ramach i celu realizacji 

przedmiotu Umowy. 
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3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu wytworzonego, w ramach realizacji 

przedmiotu Umowy, nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu tego utworu, w tym 

utworu zmodyfikowanego, potwierdzonego podpisaniem przez Strony protokołu odbioru 

(oprogramowania, dokumentacji, testów oprogramowania lub innego utworu).  

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, następuje na polach eksploatacji zgodnie z ust 

1. wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem do 

wykonywania i zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego. 

5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż utwory, o którym mowa w ust. 1, ani korzystanie z 

tych utworów przez Zamawiającego, nie będzie naruszać praw własności intelektualnej 

osób trzecich, w tym praw autorskich oraz patentów.  

6. Wykonawca każdorazowo wraz z przekazywanym oprogramowaniem wytworzonym w 

ramach realizacji przedmiotu Umowy przekaże Zamawiającemu kompletne kody źródłowe 

do tego oprogramowania, z wyłączeniem oprogramowania standardowego wraz z 

niezbędną dokumentacją tego oprogramowania. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych 

z naruszeniem autorskich praw majątkowych do produktów powstałych w wyniku realizacji 

przedmiotu Umowy i w związku z tym zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń 

z tym związanych. 

8. Oprogramowanie wytworzone w ramach realizacji przedmiotu Umowy, do którego 

autorskie prawa majątkowe są przekazywane Zamawiającemu, nie może być opatentowane 

lub w trakcie opatentowania przez Wykonawcę ani osobę trzecią. 

9. Wykonawca oświadcza, iż do oprogramowania wytworzonego w ramach realizacji 

przedmiotu Umowy żadna osoba trzecia poza Wykonawcą nie posiada autorskich praw 

majątkowych. 

10. Wykonawca, w ramach Umowy, w odniesieniu do oprogramowania standardowego, 

upoważnia Zamawiającego (licencja) do: 

1) trwałego lub czasowego zwielokrotniania całości lub części jakimikolwiek środkami 

i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym jest to niezbędne dla wprowadzania, 

wyświetlania, stosowania, przekazywania, przechowywania i korzystania z Systemu 

przez nieograniczoną ilość użytkowników, 

2) kopiowania, z zastrzeżeniem, że może to nastąpić wyłącznie w celu utworzenia kopii 

archiwalnych, kopii zapasowych w ramach standardowych procesów backup-owych 

lub kopii w celu realizacji testów tego oprogramowania, 

3) kopiowania niezbędnej i wymaganej przez Zamawiającego ilości dokumentacji 

technicznej i użytkowej, 

4) modyfikowania lub łączenia z innym programem lub programami komputerowymi w 

wymaganym zakresie, z zastrzeżeniem, że tego rodzaju czynności mogą być 

dokonywane wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa autorskiego oraz 

dokumentacji dostarczonego oprogramowania. 

11. Warunki korzystania z oprogramowania standardowego w ramach licencji nie mogą być 

gorsze od warunków oferowanych przez danego producenta oprogramowania innym 

podmiotom.   
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12. Przekazanie niezbędnych dokumentów licencyjnych musi nastąpić najpóźniej z chwilą 

podpisania protokołu odbioru. 

13. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony a Wykonawca zobowiązuje się do jej 

niewypowiadania pod rygorem odpowiedzialności za wynikła stąd szkodę.. 

14. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na mocy niniejszej Umowy dokonuje się na 

czas nieokreślony oraz w sposób nieograniczony, co do miejsca. 

15. Zamawiający nabywa własność nośników, na których utrwalono wykonane utwory, 

z chwilą ich przekazania. 

§ 8.  

Usługi serwisu gwarancyjnego 

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi serwisu gwarancyjnego w zakresie 

dostarczonego oprogramowania (w tym dokumentacji) od dnia zakończenia każdego z 

Zamówień, potwierdzonego podpisaniem przez Strony Protokołu Odbioru do 23.12.2016 

roku lub do 22.12.2017 roku w przypadku skorzystania z prawa opcji (w przypadku 

elementów przedmiotu Umowy, których odbioru dokonano przed upływem terminu 

obowiązywania umowy) oraz od 24.12.2016 roku lub od 23.12.2017 r., w przypadku 

skorzystania z prawa opcji, przez 24 miesiące (w stosunku do całego wykonanego i 

odebranego przedmiotu umowy). 

2. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje poprawne działanie oprogramowania 

dostarczonego przez Wykonawcę w ramach Umowy, zgodnie z wymaganiami 

funkcjonalnymi, technicznymi i organizacyjnymi określonymi w Załączniku nr 1 do 

Umowy oraz poprawne działanie systemów i oprogramowania zmodyfikowanych 

w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy (w zakresie wynikającym z dokonanych 

modyfikacji). 

3. Przez okres serwisu gwarancyjnego Wykonawca będzie usuwał wszelkie wady 

w dostarczonym w ramach realizacji Umowy oprogramowaniu.  

4. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1 ponosi pełną 

odpowiedzialność za prawidłowe działanie systemów i oprogramowania, w przypadku 

dokonywania ich zmian lub modyfikacji w związku z wykonywaniem przedmiotu 

umowy. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu ww. systemów lub 

oprogramowania, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminach i na 

zasadach określonych dla usługi serwisu gwarancyjnego, wskazanych w Załączniku nr 1 

do umowy. 

5. Gwarancją nie są objęte wady będące następstwem: 

1) zmian dokonanych w oprogramowaniu przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie 

bez autoryzacji Wykonawcy; 

2) usterek bądź nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego lub 

oprogramowania współdziałającego z oprogramowaniem lub zainstalowanego na 

sprzęcie komputerowym, a nie stworzonego lub dostarczonego przez Wykonawcę; 
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3) usterek bądź nieprawidłowego działania sieci komputerowej lub brakiem 

odpowiedniej przepustowości łącz; 

4) działania czynników zewnętrznych, jak zwarcia instalacji elektrycznej; 

5) zmian w parametryzacji oprogramowania wchodzącego w skład oprogramowania 

dostarczonego przez Wykonawcę dokonanych przez nieuprawnione osoby; 

6) zmian konfiguracji sprzętu komputerowego lub sieciowego bez wiedzy Wykonawcy; 

7) nieautoryzowanej przez Wykonawcę ingerencji w kody źródłowe oprogramowania 

dostarczonego przez Wykonawcę. 

6. Usługi serwisu gwarancyjnego dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania będą 

świadczone w miejscu jego użytkowania. 

7. O ile będzie to niezbędne na czas wykonywania usług serwisu gwarancyjnego 

przedstawiciele Wykonawcy otrzymają od Zamawiającego uprawnienia administracyjne 

niezbędne do wykonania usług gwarancyjnych. Informacje o zmianie uprawnień 

Zamawiający niezwłocznie przekaże osobie odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy, o 

której mowa w § 10 ust. 1. 

8. Usługi serwisu gwarancyjnego będą wykonywane na zasadach opisanych w Załączniku 

nr 1 do Umowy. 

§ 9.  

Rękojmia za wady 

1. Gwarancja, o której mowa w § 8 ust. 1 nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy z należytą starannością, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem, 

zachowując najwyższy profesjonalny poziom zgodnie z celem wykonania i przeznaczeniem 

przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca świadcząc usługi w ramach realizacji przedmiotu Umowy odpowiedzialny jest 

za ich wykonanie na zasadach określonych Umową i Załącznikami do niej oraz 

obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Wykonawca zapewnia, że przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych. 

§ 10.  

Współdziałanie Stron i organizacja projektu 

1. W celu realizacji Umowy Zamawiający i Wykonawca, wyznaczają, jako swoich 

przedstawicieli odpowiednio: 

1) ze strony Zamawiającego – Koordynatora Zespołu Zamawiającego ………………  

2) ze strony Wykonawcy - Koordynatora Zespołu Wykonawcy ………………………, 
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2. Zmiana przedstawiciela ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy wymaga pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez adresata 

pisma z danymi nowego przedstawiciela.  

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy podwykonawcom. 

4. Wykonawca oświadcza, że powierzy podwykonawcy realizację następującego zakresu prac: 

………………………… 

5. W trakcie realizacji Umowy zmiana podwykonawców, może nastąpić po uprzednim 

pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu jego zgody. Powiadomienie to 

Wykonawca przedłoży na 7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do wykonania 

usług nowego podwykonawcy.  

6. Zlecenie wykonania usług podwykonawcom może nastąpić po uprzednim pisemnym 

powiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu jego zgody. Powiadomienie to Wykonawca 

przedłoży na 7 (siedem) Dni Roboczych przed planowanym skierowaniem do wykonania 

usług temu podwykonawcy.  

7. Rozliczeń finansowych z podwykonawcami dokonuje Wykonawca. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia 

i zaniedbania (działania zawinione i niezawinione) podwykonawców i osób skierowanych 

przez Wykonawcę lub podwykonawców do realizacji Umowy, w takim stopniu jak za 

własne. 

§ 11.  

Warunki zmiany Umowy 

1. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 144 ustawy Pzp, przewiduje istotne zmiany 

postanowień Umowy w poniższym zakresie: 

1) zmiana okresu realizacji Umowy wynikająca z działania siły wyższej; 

2) zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w §5 w przypadku zmian w obowiązujących 

stawkach podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarciu Umowy; 

3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania Umowy, 

w przypadku wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany merytorycznej lub 

formalno-prawnej, na podstawie której Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, 

przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 Umowy, 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od 

daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy o powzięciu wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy. Odstąpienie od Umowy powinno 

nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, z zastrzeżeniem tego, gdy Aneksu nie przewidziano. 
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§ 12.  

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawę Pzp 

i Kodeks cywilny. Zamawiający lub Wykonawca może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli 

druga Strona narusza w rażący sposób postanowienia Umowy. 

2. Do rażących naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:  

1) Wykonawca opóźni się w realizacji prac wynikających ze Zamówień o okres dłuższy 

niż 14 dni kalendarzowych, 

2) Wykonawca opóźni się w realizacji istotnych zobowiązań wynikających z Umowy 

i nie wywiąże się z nich w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego 

żądania ich wypełnienia. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy, 

Strona, której przysługuje prawo odstąpienia powinna wezwać w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania do zaniechania przez drugą Stronę naruszeń istotnych postanowień 

Umowy i usunięcia ewentualnych skutków tych naruszeń. W przypadku bezskutecznego 

upływu ww. terminu Stronie przysługuje prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy w terminie 14 dni. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być 

sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. 

4. Postanowienia ust. 4 nie dotyczą przypadku określonego w ust. 2 pkt 1. W tym przypadku 

Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania prawa odstąpienia od Umowy w 

terminie 14 dni poprzez złożenie stosownego oświadczenia, bez konieczności 

wcześniejszego wzywania Wykonawcy do usunięcia naruszeń. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji prac w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia wykonanej 

pracy i sprzętu. 

6. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko w 

części dotyczącej niezrealizowanej części zobowiązań chyba, że spełniona część 

świadczenia nie będzie miała dla Strony odstępującej od Umowy wartości ze względu na 

brak możliwości osiągnięcia celu określonego w Umowie. Postanowienie § 6 ust. 2 

Umowy oraz uprawnienie Zamawiającego do naliczenia kary umownej z tytułu 

odstąpienia, będą miały zastosowanie wyłącznie w przypadku odstąpienia od Umowy 

wywierającego skutek na przyszłość. 

§ 13.  

Inwentaryzacja prac 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 

inwentaryzacji przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej 

przez przedstawicieli Stron. 
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2. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji upoważniony przedstawiciel Zamawiającego 

wystawia świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanych robót stanowiące 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.  

3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i sprzętu oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi ta Strona, po której leży 

przyczyna odstąpienia od Umowy. 

§ 14.  

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości  

………………………. złotych (słownie: ……………….) w formie …………….. 

2. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia tj. kwotę …………. zł 

(słownie: ……………) w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy (tj. od 

podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Zamówienia) i uznania przez Zamawiającego 

za należycie wykonany, a pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia tj. ……………… zł 

(słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 30/100) pozostawia na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

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

rękojmi za wady. 

§ 15.  

Poufność danych i informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji 

dotyczących Zamawiającego oraz jego pracowników, współpracowników i podmiotów 

z Zamawiającym współpracujących, jakie Wykonawca uzyska w toku realizacji Umowy.  

2. Wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane przez Wykonawcę w związku 

z realizacją prac będących przedmiotem Umowy mogą być wykorzystane tylko w celu 

wykonania tych prac. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 i w ust. 2 nie dotyczy: 

1) informacji publicznie dostępnych, 

2) informacji, które były znane Wykonawcy przed otrzymaniem ich od Zamawiającego 

nie były objęte zobowiązaniem do poufności względem jakiegokolwiek podmiotu, 

3) obowiązku ujawnienia wynikającego z ustaw i rozporządzeń. 

4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu informacji 

na uprawnione żądanie sądu lub organu administracji oraz w postępowaniu sądowym lub 

administracyjnym, jeżeli jest to potrzebne dla jego rozstrzygnięcia i przy zachowaniu 

możliwych środków ochrony ujawnianych informacji przed ich publicznym 

rozpowszechnieniem – po uprzednim pisemnym poinformowaniu drugiej Zamawiającego 

o żądaniu ujawnienia. 
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5. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków 

zapewniających dochowanie zasady poufności, określonej w ust. 1 i ust. 2, przez swoich 

pracowników i podwykonawców. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych, jeśli dane takie pozyska w trakcie lub w związku 

z realizacją Umowy. W chwili, gdy dane w których posiadanie wszedł Wykonawca nie 

będą już konieczne  do świadczenia przez niego usług na rzecz Zamawiającego, a także 

na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie nośniki 

zawierające dane lub zniszczy dane, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie 

przepisów. W żadnym przypadku nośniki, na których znajdowały się dane nie mogą zostać 

udostępnione osobom trzecim bez uprzedniego usunięcia danych z takich nośników w 

sposób zatwierdzony przez Zamawiającego na piśmie. 

 

§16.  

Zmiana Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany łącznego wynagrodzenia brutto należnego 

Wykonawcy, 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 Wykonawcy świadczących usługi doradcze do 



   

 

 

 

 13 

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 świadczącego 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 świadczącemu 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) personelu  

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

zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

§ 17.  

Rozstrzyganie sytuacji spornych 

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów między Stronami dotyczących realizacji 

przedmiotu Umowy, Strony dążyć będą do ich rozwiązywania w drodze negocjacji. W 

przypadku niepowodzenia negocjacji spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2.   

3. Wszelkiego rodzaju informacje przekazywane przez Strony, a związane z wynikłym 

sporem, dla zachowania swej ważności wymagają formy pisemnej. 

§ 18.  

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa 

polskiego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności: przepisy ustawy Pzp, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 666) oraz inne 

powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu Umowy. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonywane przez Strony, 

a wynikające z postanowień niniejszej Umowy winny być dokonywane wyłącznie 

w formie pisemnej albo faksem. Zawiadomienia i oświadczenia dokonane w innej formie 

nie wywołują, skutków prawnych ani faktycznych. Za termin doręczenia oświadczenia 

przyjmuje się datę potwierdzenia odbioru dla formy pisemnej albo datę dostarczenia faksu 

na wymieniony w Umowie nr faksu. 

5. Wszelkie powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy określone Umową 

winny być składane i dokonywane na następujące adresy: 

1) Wykonawcy:  

………………… 

Numer telefonu: ………………… 

Numer faksu: …………………  

2) Zamawiającego: 

………………… 

Numer telefonu: ………………… 

Numer faksu:  …………………   
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6. Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie 

swojego adresu, numeru telefonu lub numeru faksu, tak szybko jak będzie to możliwe po 

dacie wystąpienia zmiany, w żadnym wypadku, nie później jednak niż w ciągu trzech Dni 

Roboczych od wystąpienia takiej zmiany. Powyższa zmiana nie stanowi zmiany Umowy 

i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

7. W przypadku nie wywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa w ust. 6 

powyżej, korespondencja wysłana na podany w Umowie adres lub numer faksu uważana 

będzie za doręczoną. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

9. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 

 

 

Załączniki do Umowy: 

1. Opis przedmiotu zamówienia, 

2. Wzór Protokołu Odbioru. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


