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  PROJEKT UMOWY NR CG-R-I.ZP.U.273.102.2019.MK 

 

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

Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03–719 Warszawa, 

NIP: 1132453940, REGON: 015528910, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zarząd 

Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego na podstawie uchwały Nr 8/11/15 Zarządu Województwa 

Mazowieckiego z dnia 13 stycznia 2015 r., zmienionej uchwałą nr 1097/260/17 Zarządu Województwa 

Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2017 r. działają: 

1) Krzysztof Mączewski – Geodeta Województwa Mazowieckiego – Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji 

i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 

2) Ewa Janczar – Zastępca Dyrektora ds. Informacji Przestrzennej i Innowacji Cyfrowych w Departamencie 

Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 

a 

…………………………………………... z siedzibą w ………………….…………………… przy ul. …………………….., 

….-..… …….………….., NIP: ……………..…………., REGON: ……………..…………., zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: 

1) …………………………………………………………………………………………………………………….……….; 

2) …………………………………………………………………………………………………………………….……….; 

zwanymi łącznie Stronami. 

Preambuła 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), zwanej dalej „ustawą PZP” na „Zaprojektowanie, 

budowę i wdrożenie systemu teleinformatycznego do zarządzania bazami danych Mazowieckiego Systemu 

Informacji Przestrzennej oraz cyfryzację danych przestrzennych Mazowieckiego Systemu Informacji 

Przestrzennej” realizowanego w ramach projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla 

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI). 

§ 1. Definicje 

1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, następujące terminy i sformułowania pisane w Umowie wielką literą mają 

znaczenie nadane im poniżej: 

Lp. Pojęcie lub skrót Definicja 

1.  Aplikacja Rejestr 
Planów 
(Aplikacja RP) 

Produkt zamówienia na „Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej 
do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych na poziomie gminnym 
oraz konwersja do postaci cyfrowej studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego gmin” zrealizowanego w ramach Projektu BW. W ramach 
realizacji Projektu BW Aplikacja RP została wdrożona w 285 JST (wykaz 
wdrożeń Aplikacji RP stanowi Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1 do Umowy). 

2.  Asysta Techniczna Świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wsparcie 
w zakresie i na zasadach określonych w Rozdziale 7 Załącznika nr 1 do 
Umowy. 
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3.  DCGiK Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii. 

4.  Dokument Dokument wytworzony przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu 
zamówienia. 

5.  Dzień Roboczy Każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni 
ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej. 

6.  e-learning Technologia elektroniczna wspomagania procesów dydaktycznych 
z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych (w tym: komputerów 
osobistych, smartfonów, tabletów), sieci komputerowych i Internetu. 

7.  GIS (ang. Geographic Information System) – system informacji przestrzennej 
służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji 
danych przestrzennych. Jego zadaniem jest zapewnienie powszechnego 
dostępu do informacji, zgodnie z założeniami społeczeństwa informacyjnego. 

8.  GUGiK Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 

9.  Gwarancja Świadczenie przez Wykonawcę usługi gwarancji na produkty lub usługi 
dostarczone i wytworzone w ramach Przedmiotu zamówienia w zakresie 
i na zasadach określonych w Rozdziale 15 Załącznika nr 1 do Umowy. 

10.  IIP Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Polsce zgodna z ustawą z dnia 
4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2018 r. 
poz. 1472 z późn. zm.). 

11.  JST Jednostka Samorządu Terytorialnego biorąca udział w realizacji Projektu ASI 
oraz Projektu BW. 

12.  Mechanizm 
Monitorowania 
Węzłów IIP 

Wdrożony u Zamawiającego oraz Partnerów Projektu BW mechanizm służący 
do monitorowania wykorzystania Węzłów IIP (wejść/odsłon internetowych 
portali mapowych) zmodernizowany przez Wykonawcę w ramach realizacji 
Zadania nr 10 w zakresie i na zasadach określonych w Rozdziale 6.10 
Załącznika nr 1 do Umowy. 

13.  Miesiąc Miesiąc kalendarzowy. 

14.  Model Danych 
MSIP 

Model danych bazy danych MSIP opracowany przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji Zadania nr 3, w zakresie i na zasadach określonych w Rozdziale 6.3 
Załącznika nr 1 do Umowy. 

15.  Moduł Rejestr 
Planów (Moduł 
RP) 

Aplikacja RP powiązana z bazą danych przechowującą dane planistyczne, 
wytworzone w ramach zamówienia na „Dostosowanie i wdrożenie aplikacji 
przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych 
na poziomie gminnym oraz konwersję do postaci cyfrowej studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego gmin” realizowanego przez 

UMWM w ramach Projektu BW.  

16.  Moduł SDI Oprogramowanie służące do tworzenia węzłów infrastruktury informacji 
przestrzennej, wytworzone w ramach zamówienia na „Implementację węzłów 
Infrastruktury Informacji Przestrzennej w celu zapewnienia dostępu do danych 
i dokumentów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz 
wytworzenie dedykowanych narzędzi do obsługi modułów mapowych” 

realizowanego przez GUGiK. Producentem oprogramowania jest firma 
Intergraph (obecnie firma Hexagon). Dysponentem oprogramowania jest 
GUGiK. 

17.  MSIP Mazowiecki System Informacji Przestrzennej, o którym mowa w Zarządzeniu 
MSIP. 

18.  OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. 

19.  Partner MSIP Współdziałające w tworzeniu, aktualizowaniu i utrzymaniu MSIP 
departamenty, biura i kancelarie (będące w strukturach organizacyjnych 
UMWM) oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i spółki 
handlowe (w których Samorząd Województwa Mazowieckiego posiada 
udziały), o których mowa w Zarządzeniu MSIP. 

20.  Partner Projektu 
ASI 

203 JST, które zadeklarowały chęć współpracy z Samorządem Województwa 
Mazowieckiego, na podstawie umowy o partnerskiej współpracy, przy 
realizacji Projektu ASI (wykaz Partnerów Projektu ASI stanowi Załącznik nr 2 
do Załącznika nr 1 do Umowy). 
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21.  Partner Projektu 
BW 

322 JST, które zadeklarowały chęć współpracy z Samorządem Województwa 
Mazowieckiego, na podstawie umowy o partnerskiej współpracy, przy 
realizacji Projektu BW (wykaz Partnerów Projektu BW stanowi Załącznik nr 3 
do Załącznika nr 1 do Umowy.). 

22.  Platforma 
e-learning 

Zbudowany w technologii e-learning, w infrastrukturze teleinformatycznej 
Zamawiającego, system teleinformatycznego wspomagania nauczania. 

23.  Portal Mapowy 
Województwa 
Mazowieckiego 

Serwis internetowy będący częścią MSIP, a zarazem elementem serwisu 
Wrota Mazowsza, pełniący funkcję wojewódzkiego geoportalu (rozumianego 
jako punkt dostępowy do usług danych przestrzennych). Portal dostępny 
jest pod adresem https://msip.wrotamazowsza.pl. Zadaniem portalu jest 
zapewnienie powszechnego dostępu do informacji, zgodnie z założeniami 
społeczeństwa informacyjnego. Jednostką odpowiedzialną za koordynację 
prac związanych z budową, aktualizacją i udostępnianiem baz danych MSIP 
jest DCGiK. 

24.  Produkt Dokument oraz każdy element wdrożony, wytworzony, zmodyfikowany lub 
dostarczony przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, 
usług Asysty Technicznej, usługi Serwisu Technicznego lub Gwarancji. 

25.  Projekt ASI  Projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” 
(Projekt Aktywizacja Społeczeństwa Informacyjnego) objęty Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 
Priorytet II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działanie 2.1 „E-usługi”. 

26.  Projekt BW Projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 
mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego 
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych 
baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt Bazy Wiedzy), wpisany do Indykatywnego 
Planu Inwestycyjnego jako projekt kluczowy w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 
w Priorytecie I. „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego 
i przedsiębiorczości na Mazowszu”. 

27.  Przedmiot 
zamówienia 

Zamówienie publiczne, którego przedmiot w sposób szczegółowy został 
opisany w Załączniku nr 1 do Umowy. 

28.  REGON Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa 
w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 649 z późn. zm.). 

29.  Serwis Techniczny Świadczenie przez Wykonawcę usług serwisu technicznego w zakresie i na 
zasadach określonych w Rozdziale 8 Załącznika nr 1 do Umowy. 

30.  Strony Zamawiający i Wykonawca. 

31.  System 
Zarządzania MSIP 

System teleinformatyczny służący do zarządzania bazami danych MSIP 
zbudowany przez Wykonawcę w ramach realizacji Zadania nr 5, w zakresie 
i na zasadach określonych w Rozdziale 6.5 Załącznika nr 1 do Umowy. 

32.  Umowa Umowa, wraz z załącznikami, zawarta pomiędzy Stronami na realizację 
Przedmiotu zamówienia, opisanego w sposób szczegółowy w Załączniku nr 1 
do Umowy. 

33.  UMWM Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

34.  Węzły IIP Węzły lokalne IIP oraz Węzeł regionalny IIP. 

35.  Węzeł lokalny IIP Węzeł publikujący usługi danych przestrzennych u wybranych Partnerów 
Projektu BW, za pośrednictwem portalu mapowego, zbudowany w oparciu 
o oprogramowanie Moduł SDI oraz Geoserver (w przypadku JST poziomu 
powiatowego). W ramach realizacji Projektu BW Węzły lokalne IIP 
na podstawie odrębnych porozumień (pomiędzy Partnerem Projektu BW 
a GUGiK) zostały wdrożone w 243 JST (wykaz wdrożeń Węzłów lokalnych IIP 
stanowi Załącznik nr 3 do Załącznika nr 1 do Umowy.). 

36.  Węzeł regionalny 
IIP 

Węzeł publikujący dane oraz usługi sieciowe danych przestrzennych 
u Zamawiającego, za pośrednictwem Portalu Mapowego Województwa 
Mazowieckiego. Zbudowany w oparciu o udostępnione nieodpłatnie 
oprogramowanie Moduł SDI (na podstawie odrębnego porozumienia 
zawartego pomiędzy Zamawiającym a GUGiK) oraz Geoserver. 

https://msip.wrotamazowsza.pl/
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37.  Wtyczka Mapowa 
MSIP 

Rozwiązanie służące do osadzania mapy na stronach internetowych 
zbudowane przez Wykonawcę w ramach realizacji Zadania nr 7, w zakresie 
i na zasadach określonych w Rozdziale 6.7 Załącznika nr 1 do Umowy. 

38.  Wykonawca Podmiot, wyłoniony w trybie zamówienia publicznego, który zawrze 
z Zamawiającym Umowę na realizację Przedmiotu zamówienia. 

39.  Zadanie Wykaz prac, o których mowa w Rozdziale 3 Załącznika nr 1 do Umowy, 
szczegółowo opisanych w Rozdziale 5 Załącznika nr 1 do Umowy. 

40.  Zamawiający Województwo Mazowieckie. 

41.  Zarządzenie MSIP Zarządzenie nr 166/19 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 
8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wykazu, struktury atrybutów oraz 
zadań w zakresie prowadzenia, monitorowania i aktualizowania baz danych 
Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (stanowiący Załącznik nr 5 
do Załącznika nr 1 do Umowy.). 

Tabela 1. Tabela pojęć i skrótów. 

2. W Umowie każde odesłanie do: 

1) paragrafu, ustępu, punktu, tiret lub załącznika oznacza odesłanie do odpowiedniego paragrafu, ustępu, 

punktu, tiret lub załącznika Umowy; 

2) dokumentu lub Umowy oznacza odesłanie do takiego dokumentu lub Umowy w całości 

z uwzględnieniem wszelkich jego zmian; 

3) aktu prawnego oznacza odesłanie do tego aktu prawnego z uwzględnieniem wszelkich jego zmian oraz 

wydanych na jego podstawie aktów wykonawczych. 

3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Umowy. 

§ 2. Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawy i usługi będące przedmiotem 

postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej …………….. z dnia …………… prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie przepisów ustawy PZP dotyczącego „Zaprojektowania, budowy i wdrożenia systemu 

teleinformatycznego do zarządzania bazami danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz 

cyfryzacji danych przestrzennych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach 

projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego 

w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) objętego Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących Zadań: 

1) Zadanie nr 1 – opracowanie opisu realizacji Przedmiotu zamówienia; 

2) Zadanie nr 2 – opracowanie projektu technicznego i implementacyjnego realizacji Przedmiotu 

zamówienia; 

3) Zadanie nr 3 – opracowanie modelu danych bazy danych MSIP; 

4) Zadanie nr 4 – wykonanie modernizacji Węzła regionalnego IIP; 

5) Zadanie nr 5 – zaprojektowanie, budowa oraz wdrożenie systemu zarządzania bazami danych 

Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej; 

6) Zadanie nr 6 – cyfryzacja danych przestrzennych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej 

wraz z zasileniem Systemu Zarządzania MSIP; 

7) Zadanie nr 7 – zaprojektowanie oraz budowa wtyczki mapowej MSIP; 

8) Zadanie nr 8 – przeprowadzenie integracji Systemu Zarządzania MSIP z Węzłem regionalnym IIP; 

9) Zadanie nr 9 – budowa środowiska analitycznego MSIP; 
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10) Zadanie nr 10 – wykonanie modernizacja mechanizmu monitorowania wykorzystania Węzłów IIP; 

11) Zadanie nr 11 – wykonanie modernizacji Platformy e-learning; 

12) Zadanie nr 12 – wykonanie modernizacji Modułu RP; 

13) Zadanie nr 13 – opracowanie dokumentacji powykonawczej; 

14) Zadanie nr 14 – opracowanie materiałów instruktażowych; 

15) Zadanie nr 15 – przeprowadzenie instruktaży; 

oraz usług Asysty Technicznej oraz usługi Serwisu Technicznego. 

3. Prace, o których mowa w ust. 2 należy zrealizować zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Umowy. 

§ 3. Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz wymogami określonymi w OPZ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2021 r., z wyłączeniem 

usług Asysty Technicznej oraz usługi Serwisu Technicznego. 

2. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, uważa się za dotrzymany, jeżeli: 

1) w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu 

opis realizacji Przedmiotu zamówienia, w ramach realizacji Zadania nr 1, szczegółowo opisanego 

w Załączniku nr 1 do Umowy; 

2) w terminie 45 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu projekt 

techniczny i implementacyjny realizacji Przedmiotu zamówienia, w ramach realizacji Zadania nr 2, 

szczegółowo opisanego w Załączniku nr 1 do Umowy; 

3) w terminie 120 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu model 

danych bazy danych MSIP, w ramach realizacji Zadania nr 3, szczegółowo opisanego w Załączniku nr 1 

do Umowy; 

4) w terminie 180 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca wykona modernizację Węzła regionalnego IIP, 

w ramach realizacji Zadania nr 4, szczegółowo opisanego w Załączniku nr 1 do Umowy; 

5) w terminie 320 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zaprojektuje, zbuduje oraz wdroży system 

do zarządzania bazami danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w ramach realizacji 

Zadnia nr 5, szczegółowo opisanego w Załączniku nr 1 do Umowy; 

6) w terminie 340 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca dokona cyfryzacji danych przestrzennych 

Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z zasileniem Systemu Zarządzania MSIP, 

w ramach realizacji Zadania nr 6, szczegółowo opisanego w Załączniku nr 1 do Umowy; 

7) w terminie 200 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zaprojektuje oraz zbuduje wtyczkę mapową 

MSIP, w ramach realizacji Zadania nr 7, szczegółowo opisanego w Załączniku nr 1 do Umowy; 

8) w terminie 330 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przeprowadzi integrację Systemu Zarządzania 

MSIP z Węzłem regionalnym IIP, w ramach realizacji Zadania nr 8, szczegółowo opisanego w Załączniku 

nr 1 do Umowy; 

9) w terminie 350 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zbuduje środowisko analityczne MSIP, 

w ramach realizacji Zadania nr 9, szczegółowo opisanego w Załączniku nr 1 do Umowy; 

10) w terminie 100 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca wykonana modernizację mechanizmu 

monitorowania wykorzystania Węzłów IIP, w ramach realizacji Zadania nr 10, szczegółowo opisanego 

w Załączniku nr 1 do Umowy; 
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11) w terminie 300 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca wykonana modernizację Platformy e-learning, 

w ramach realizacji Zadania nr 11, szczegółowo opisanego w Załączniku nr 1 do Umowy; 

12) w terminie 200 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca wykonana modernizację Modułu RP, w ramach 

realizacji Zadania nr 12, szczegółowo opisanego w Załączniku nr 1 do Umowy; 

13) w terminie 360 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą, 

w ramach realizacji Zadania nr 13, szczegółowo opisanego w Załączniku nr 1 do Umowy; 

14) w terminie 380 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca opracuje materiały instruktażowe, w ramach 

realizacji Zadania nr 14, szczegółowo opisanego w Załączniku nr 1 do Umowy; 

15) w terminie 400 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przeprowadzi instruktaże, w ramach realizacji 

Zadania nr 15, szczegółowo opisanego w Załączniku nr 1 do Umowy. 

3. W przypadku nieuzgodnienia pomiędzy Stronami opisu realizacji Przedmiotu zamówienia, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 1 lub nieopracowania przez Wykonawcę projektu technicznego i implementacyjnego realizacji 

Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w terminach określonych w ust. 2 pkt. 1 i 2, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy, o ile wynika to z wprowadzenia przez 

Wykonawcę zapisów: 

1) sprzecznych z postanowieniami Umowy lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Opisu 

Przedmiotu Zamówienia lub Oferty Wykonawcy, bądź; 

2) narażających Zamawiającego na niedotrzymanie terminu realizacji Umowy. 

4. Podpisane przez Strony opis realizacji Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 oraz projekt 

techniczny i implementacyjny realizacji Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stanowią 

integralną część Umowy i wiążą Strony, co do sposobu jej realizacji. 

5. Przekazywanie przez Wykonawcę zrealizowanego Przedmiotu zamówienia do odbioru przez Zamawiającego 

będzie co do zasady następowało według terminów, określonych w ust. 2. 

6. Ewentualne zmiany terminów poszczególnych Zadań, o których mowa w ust. 2, po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego, nie stanowią zmiany niniejszej Umowy, jeżeli nie powodują przekroczenia terminu wykonania 

Umowy, o którym mowa w ust. 1. 

§ 4. Odbiory 

1. Do odbioru Przedmiotu zamówienia Zamawiający powoła komisję odbioru. 

2. Szczegółowe zasady weryfikacji i odbioru Przedmiotu zamówienia określone zostały w Rozdziale 18 

w Załączniku nr 1 do Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do udziału w czynnościach odbiorczych osób trzecich 

w postaci ekspertów, specjalistów lub biegłych oraz do zastosowania dowolnych testów poprawności 

wykonania produktów Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w czynnościach odbiorczych przez pisemnie upoważnione 

do tego osoby. Nieobecność osób upoważnionych do czynności odbiorczych ze strony Wykonawcy 

nie wstrzymuje czynności odbiorczych i upoważnia Zamawiającego do dokonania odbioru jednostronnego. 

5. Realizacja Przedmiotu zamówienia zostanie uznana za zakończoną po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

Protokołu Odbioru Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w Rozdziale 18 w Załączniku nr 1 do Umowy. 
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§ 5. Asysta Techniczna 

1. Wykonawca wykona usługi Asysty Technicznej w ramach wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, świadczyć usługi Asysty Technicznej, na zasadach 

i w zakresie określonym w OPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Wykonawca będzie wykonywał usługi Asysty Technicznej w ramach ……….. Roboczogodzin określonych 

w Ofercie Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości Asysty Technicznej, w szczególności w wypadku 

zakończenia działalności swojego przedsiębiorstwa. 

5. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań z tytułu usług Asysty Technicznej Zamawiający 

ma prawo skorzystać z usług zastępczych na koszt Wykonawcy bez utraty praw z tytułu Asysty Technicznej 

i Gwarancji lub rękojmi. 

§ 6. Serwis Techniczny 

1. Wykonawca wykona usługę Serwisu Technicznego w ramach wynagrodzenia brutto, określonego 

w § 10 ust. 1. 

2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi wchodzące w zakres Serwisu Technicznego, na zasadach 

i w zakresie określonym w OPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości Serwisu Technicznego, w szczególności w wypadku 

zakończenia działalności swojego przedsiębiorstwa. 

4. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań z tytułu usługi Serwisu Technicznego 

Zamawiający ma prawo skorzystać z usługi zastępczej na koszt Wykonawcy bez utraty praw z tytułu Serwisu 

Technicznego i Gwarancji lub rękojmi. 

§ 7. Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji przez okres 60 miesięcy: 

1) w zakresie Przedmiotu zamówienia – licząc od dnia akceptacji i podpisanie przez Strony Protokołu 

Odbioru Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z procedurą odbioru, o której mowa w Rozdziale 18 OPZ 

(stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy); 

2) w zakresie Produktów Przedmiotu zamówienia będących wynikiem prac wchodzących w zakres usług 

Asysty Technicznej, o których mowa w Rozdziale 7 OPZ (stanowiącym Załącznik nr 1 do OPZ) – licząc 

od dnia akceptacji i podpisania przez Strony właściwego Protokołu Odbioru Asysty Technicznej, o którym 

mowa w Rozdziale 7.2 OPZ (stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy); 

3) w zakresie Produktów Przedmiotu zamówienia będących wynikiem prac wchodzących w zakres usługi 

Serwisu Technicznego, o której mowa w Rozdziale 8 OPZ (stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy) 

– licząc od dnia akceptacji i podpisania przez Strony właściwej co do rodzaju Produktu procedury 

odbioru, o których mowa w Rozdziale 16 OPZ (stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy). 

2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Gwarancję na zasadach i warunkach określonych w OPZ 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 



 
CG-R-I.ZP.U.272.102.2019.MK   Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Strona 8 z 26 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne Przedmiotu 

zamówienia, przy czym za wady fizyczne uznaje się niespełnianie wymagań określonych w Załączniku nr 1 

do Umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, 

z zastrzeżeniem, że okres obowiązywania rękojmi z tytułu wad fizycznych jest równy okresowi obowiązywania 

Gwarancji. 

5. Gwarancja świadczona będzie przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z Gwarancji lub rękojmi w sposób 

zapobiegający utracie danych Zamawiającego, Partnerów MSIP, Partnerów ASI lub Partnerów Projektu BW, 

do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania tych czynności. 

7. W przypadku, gdy wykonanie czynności z tytułu Gwarancji lub rękojmi, o których mowa w ust. 6, wiąże 

się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego, Partnera 

MSIP, Partnera ASI lub Partnera Projektu BW przed przystąpieniem do ich wykonywania oraz umożliwić 

Zamawiającemu, Partnerowi MSIP, Partnerowi ASI lub Partnerowi Projektu BW wykonanie kopii zapasowych 

tych danych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości Gwarancji oraz rękojmi, w szczególności w wypadku 

zakończenia działalności swojego przedsiębiorstwa.  

9. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań z tytułu Gwarancji i rękojmi Zamawiający 

ma prawo skorzystać z usług zastępczych na koszt Wykonawcy bez utraty praw z Gwarancji lub rękojmi. 

§ 8. Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie 

z najlepszymi praktykami stosowanymi przy realizacji projektów informatycznych, właściwymi przepisami 

prawa powszechnego, normami branżowymi (o ile następuje odwołanie się do nich wprost lub pośrednio) 

oraz innymi właściwymi normami, których stosowanie deklaruje publicznie Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonywaniu Umowy, do odpowiedniej organizacji prac związanych 

z realizacją Umowy tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie. Wykonawca zobowiązuje się również 

do delegowania do prac objętych Umową personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia 

i kwalifikacje w szczególności osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) przysługują mu w zakresie wykonywania Umowy wszelkie niezbędne prawa do narzędzi, którymi będzie 

posługiwał się w trakcie realizacji Umowy; 

2) korzystanie przez niego w szczególności z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, 

intelektualnej itp. nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych 

osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw 

pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe; 

3) wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełniania przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, 

w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 
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4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia podmiotów trzecich z tytułu szkód materialnych 

lub na osobie oraz z tytułów, o których mowa w § 5 ust. 2, w § 6 ust. 2 oraz w § 7 ust. 2, a wynikłych 

z wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5. Jeśli w związku z funkcjonowaniem produktów dostarczonych w ramach Przedmiotu zamówienia podmiot 

trzeci wystąpi wobec Zamawiającego, Partnera ASI, Partnera MSIP lub Partnera Projektu BW z roszczeniem 

dotyczącym naruszenia jego praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, praw 

pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe, Wykonawca 

zobowiązany będzie według swojego wyboru i na swój koszt do niezwłocznego: 

1) uzyskania dla Zamawiającego prawa do dalszego niezakłóconego użytkowania oprogramowania 

węzłów infrastruktury informacji przestrzennej albo; 

2) zmodyfikowania oprogramowania węzłów infrastruktury informacji przestrzennej tak, żeby było zgodne 

z Umową, ale wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt innych ewentualnych 

pozwoleń, koncesji, certyfikatów bezpieczeństwa, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, Partnerów 

ASI, Partnerów MSIP lub Partnerów Projektu BW. 

8. Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do pisemnego przedstawiania na każdym etapie 

realizacji Umowy, informacji na temat wskazanych przez Zamawiającego aspektów realizacji Umowy. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zbiory danych niezbędne do wykonania Przedmiotu 

zamówienia, przekazane przez Zamawiającego lub Partnerów MSIP. 

10. Wykonawca nie będzie udostępniał zbiorów danych, o których mowa w ust. 9, ani sporządzał z nich 

jakichkolwiek kopii lub materiałów pochodnych, do celów innych, niż realizacja Przedmiotu zamówienia. 

11. Po odbiorze Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z komputerów oraz innych 

nośników danych wszystkich zbiorów danych przekazanych przez Zamawiającego, Partnerów ASI, Partnerów 

MSIP lub Partnerów Projektu BW, jak również danych powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy, 

z wyjątkiem danych niezbędnych do świadczenia usług Asysty Technicznej i/lub usługi Serwisu Technicznego 

i/lub Gwarancji oraz rękojmi. 

12. Po zakończeniu okresu trwania usług Asysty Technicznej i/lub usługi Serwisu Technicznego i/lub Gwarancji 

oraz rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z komputerów oraz innych nośników danych 

wszystkich zbiorów danych przekazanych przez Zamawiającego, Partnerów ASI, Partnerów MSIP oraz 

Partnerów Projektu BW, jak również danych powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, że przekazane Wykonawcy przez Zmawiającego kody źródłowe oprogramowania 

Moduł RP, będzie wykorzystywał wyłącznie do celów związanych z realizacją Przedmiotu zamówienia. 

14. Wykonawca oświadcza, że w przypadku modyfikacji kodów źródłowych, o których mowa w ust. 13, autorskie 

prawa majątkowe do powstałego w wyniku realizacji Umowy oprogramowania i jego kodów źródłowych będą 

przynależały Zamawiającemu na zasadach określonych w § 9 Umowy. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkich 

zagrożeniach dla realizacji Umowy, dotyczących zarówno terminów jak i zakresu rzeczowego Umowy. 



 
CG-R-I.ZP.U.272.102.2019.MK   Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Strona 10 z 26 

§ 9. Przeniesienie praw autorskich i przekazanie kodów źródłowych 

1. W ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, 

nieograniczone w czasie i co do terytorium autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wytworzonych 

w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 2 w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.), w tym do Produktów 

Przedmiotu zamówienia, o których mowa w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, zwanych dalej 

„Utworami” utrwalonych w jakiejkolwiek formie, choćby Zamawiający nie otrzymał egzemplarza 

przedmiotowych Produktów Przedmiotu zamówienia.  

2. Autorskie prawa majątkowe do Utworów przechodzą z chwilą przekazania Utworu Zamawiającemu lub – jeżeli 

nie nastąpiło przekazanie – z chwilą podpisania przez Strony, właściwego co do rodzaju Produktu, protokołu 

odbioru przygotowanego zgodnie z procedurami, o których mowa w Rozdziale 16 OPZ (stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Umowy). 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) wytwarzanie egzemplarzy za pomocą techniki drukarskiej oraz techniki innej niż druk, w tym w postaci 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) utrwalanie na papierze, na maszynowych i elektronicznych nośnikach informacji; 

4) wprowadzenie do pamięci komputera, sieci Intranet, wystawienie, prezentowanie, wyświetlanie, 

ukazywanie; 

5) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; 

6) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym; 

7) przeglądanie i wykorzystywanie, przez Zamawiającego, Partnerów MSIP, Partnerów ASI i/lub Partnerów 

Projektu BW na potrzeby własne oraz potrzeby tych jednostek; 

8) dowolne modyfikowanie i wykorzystywanie przez Zamawiającego, Partnerów MSIP, Partnerów ASI 

i/lub Partnerów Projektu BW  na potrzeby własne oraz potrzeby tych jednostek; 

9) przetwarzanie i wykorzystywanie do innych opracowań; 

10) prawo do wykorzystania Utworów i ich opracowań lub adaptacji we wszelkich dostępnych formach, w tym 

w szczególności: wprowadzanie do obrotu elektronicznego, umieszczanie w zasobach komputerów, 

wykorzystywanie podczas pokazów publicznych, przesyłanie przy wykorzystaniu środków przekazu 

obrazu lub dźwięku, utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach, kopiowanie 

przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej, rozpowszechnianie, użyczanie. 

11) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek 

formie,  

12) dokonywanie zmian Utworów przez Zamawiającego lub podmiot trzeci, w tym zmian w kodach 

źródłowych Utworów, przystosowywanie, zmiany układu lub jakichkolwiek innej zmiany; 

13) modyfikację Utworów przez Zmawiającego lub podmiot trzeci, w tym modyfikacji w kodach źródłowych 

Utworów; 

14) rozpowszechnianie i korzystanie przez nielimitowaną liczbę użytkowników jednocześnie oraz 

dysponowania Utworami, w tym użyczania lub najmu. 
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4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo wykonywania zależnych praw autorskich 

do Utworów w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 3 z dniem podpisania protokołu odbioru 

obejmującego swym zakresem Zadania, w wyniku których został wykonany Utwór. 

5. Wykonawca z dniem podpisania protokołu odbioru, obejmującego swym zakresem Zadania, w wyniku których 

został wykonany Utwór, przekaże Zamawiającemu kody źródłowe do oprogramowania wytworzonego 

lub zmodyfikowanego w ramach niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca, ani osoby działające w jej imieniu, nie mają prawa do udostępniania, przekazywania 

lub odsprzedaży (w żadnej formie) jakichkolwiek Utworów lub ich części powstałych w wyniku realizacji 

Umowy osobom trzecim, ani do wykorzystywania tych Utworów lub ich części w jakikolwiek sposób do innych 

celów nie będących Przedmiotem zamówienia. 

7. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec 

niego w związku z wytworzonymi Utworami, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, 

Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i będzie zobowiązana naprawić 

każdą szkodę, za którą Zamawiający może stać się odpowiedzialny, lub do której naprawienia może zostać 

Zamawiający zobowiązany oraz poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa 

procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W  szczególności, w razie wytoczenia 

przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi 

do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją 

uboczną po stronie Zamawiającego. 

8. Ponadto, jeśli używanie któregoś z Utworów stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa o naruszenie 

praw własności intelektualnej, Wykonawca wybierze na swój własny koszt jedno z poniższych rozwiązań: 

1) uzyska dla Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, prawo dalszego użytkowania 

Utworu na zasadach określonych w Umowie; 

2) zmodyfikuje, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Utwór, tak, żeby był zgodny z Umową, ale wolny 

od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich. 

9. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza: 

1) możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu 

cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych ustaw; 

2) dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie, a w szczególności kar 

umownych określonych w § 11 Umowy. 

10. Kody źródłowe, o którym mowa w ust. 5, zostaną dostarczone na informatycznym nośniku danych, w formie 

umożliwiającej Zamawiającemu swobodny odczyt kodów źródłowych, a także możliwość zapisania kodów 

źródłowych na innym nośniku i doprowadzenie tych kodów źródłowego do formy wykonywalnej 

(w szczególności w drodze kompilacji) na odpowiednio wyposażonym stanowisku komputerowym. 

Wraz z kodami źródłowymi Wykonawca dostarczy kompletny wykaz narzędzi programistycznych, bibliotek 

i innych elementów niezbędnych do doprowadzenia takiego oprogramowania do formy wykonywalnej, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. Wykonawca nie jest 

uprawniony do stosowania jakichkolwiek technik lub ograniczeń, które uniemożliwiłyby lub istotnie utrudniły 

Zamawiającemu odczyt lub zapisywanie kodów źródłowych, w szczególności szyfrowania. 

11. Kody źródłowe zostaną przekazane Zamawiającemu wraz z danym Produktem Przedmiotu zamówienia, 

a jeśli nie nastąpiło przekazanie, z chwilą podpisania przez Strony, właściwego co do rodzaju Produktu, 
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protokołu odbioru przygotowanego zgodnie z procedurami, o których mowa w Rozdziale 16 OPZ 

(stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy). 

12. W przypadku, w którym Wykonawca zaktualizuje kod źródłowy w wyniku realizacji Umowy, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu kody źródłowe po wprowadzeniu zmian, przy czym przewidziane Umową 

wymagania co do sposobu przekazania i udokumentowania kodów źródłowych oraz co do elementów, które 

mają być przekazane wraz z kodem źródłowym, stosuje się także do aktualizacji kodów źródłowych. 

13. Zamawiający, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, nabywa własność nośników, na których 

utrwalono Utwory, z chwilą otrzymania ich od Wykonawcy. 

14. W przypadku, w którym w wyniku świadczenia przez Wykonawcę usług Asysty Technicznej, usługi Serwisu 

Technicznego, Gwarancji lub rękojmi dojdzie do modyfikacji lub aktualizacji Utworów postanowienia 

niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do takich modyfikacji i aktualizacji. 

§ 10. Wynagrodzenie Wykonawcy i zaliczka 

1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie brutto 

w kwocie ……………………….. zł (słownie złotych: ……………/100), w tym …………… zł podatku VAT 

(słownie złotych: ……………/100). 

2. Strony ustalają, iż w przypadku wszelkich odwołań w Umowie do łącznej wysokości wynagrodzenia brutto, 

należy przez to rozumieć wynagrodzenie w maksymalnej wysokości, określonej w kwocie, o której mowa 

w ust.1.  

3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu 

zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych. 

Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

Przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 

kosztów, opłat, ceł i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu 

zamówienia. 

4. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów prac na etapie składania Oferty nie może stanowić 

podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji Przedmiotu 

zamówienia, jak też po jej wykonaniu. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, pomniejszone o wartość zaliczki, o której mowa w ust. 6, zostanie 

wypłacone Wykonawcy po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Przedmiotu Zamówienia. 

6. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania Przedmiotu zamówienia w wysokości 

……………. zł (słownie złotych: ……………………/100), w tym ………………. zł podatku VAT (słownie złotych: 

……………………/100), odpowiadającej 21% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w ust. 1, na podstawie wystawionej faktury, przy czym wysokość zaliczki jest uzależniona od łącznego 

wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy i nie ma na nią wpływu zmiana wynagrodzenia 

dokonana po podpisaniu Umowy. 

7. Zaliczka zostanie wypłacona Wykonawcy po podpisaniu Umowy, w terminie 60 dni od dnia wniesienia przez 

Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki w wysokości 100% wartości udzielonej zaliczki. 

8. Zaliczka płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT. 
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9. Zabezpieczenie zwrotu zaliczki, o którym mowa w ust. 7, musi być wniesione w formie gwarancji bankowej 

lub gwarancji ubezpieczeniowej, nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej „na pierwsze żądanie”. 

10. Zabezpieczenie zwrotu zaliczki Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 15 dni po zakończeniu realizacji 

Umowy potwierdzonym Protokołem Odbioru Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w OZP stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Umowy, podpisanym przez Zamawiającego. 

11. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT. Podstawą do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Przedmiotu 

Zamówienia, o którym mowa w OZP stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, podpisanym przez 

Zamawiającego. 

12. Wynagrodzenie za należyte wykonanie Umowy płatne będzie przelewem w ciągu 60 dni od dnia dostarczenia 

przez Wykonawcę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 

26, 03-719 Warszawa, prawidłowo wypełnionej faktury VAT, wystawionej zgodnie z zapisami ust. 14-15. 

13. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia zapłaty 

do jego banku. 

14. Dane Zamawiającego do wystawienia faktur: 

Nabywca: Województwo Mazowieckie, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, ul. Jagiellońska 26, 

03-719 Warszawa,  

Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 

Warszawa.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na fakturze wpisu dotyczącego Umowy w następującym 

brzmieniu: 

Zamówienie publiczne na „Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie systemu teleinformatycznego 

do zarządzania bazami danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz cyfryzację 

danych przestrzennych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach 

projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie e administracji i geoinformacji” (Projekt ASI). 

16. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej ze strony 

Zamawiającego do jej przyjęcia. 

17. W przypadku naliczenia Wykonawcy należnych Zamawiającemu kar umownych, o których mowa w § 11, 

wartość tych kar będzie potrącona z wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, 

z wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

18. W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT, Strony przyjmują, że wiążąca dla Stron będzie wysokość 

wynagrodzenia brutto wskazana w ust. 1. Strony dokonają w takiej sytuacji obliczenia kwot netto oraz 

wysokości podatku VAT z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT, tak aby wysokość wynagrodzenia 

brutto nie uległa zmianie. 

19. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa 

w § 10 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej 

z następujących okoliczności:  

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 
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2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2019 r. poz. 1564 t.j.); 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1074, 1572); 

na zasadach i w sposób określony w ust. 20 - 32, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

Przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.  

20. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 

w ust. 19 pkt 1, nie będzie odnosić się do części Przedmiotu zamówienia zrealizowanej i odebranej, zgodnie 

z terminami ustalonymi Umową, przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku 

od towarów i usług a dotyczyć będzie wyłącznie części Przedmiotu zamówienia, do której zastosowanie 

znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.  

21. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 19 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

22. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 19 pkt 2, 3 

lub 4, 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 lub zasad gromadzenia 

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.  

23. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 19 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 

odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń 

pracowników świadczących usługi 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 pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

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

zamówienia.  

24. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 19 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 

odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom 

świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie 

do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

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

zamówienia.  

25. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 19 pkt 4, wymagane jest wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 

i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie 

związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad gromadzenia 

i wysokości wpłat, o których mowa w ust. 19 pkt. 4 na kalkulację wynagrodzenia, Wniosek może obejmować 
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jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 

zasad, o których mowa w ust. 19 pkt 4. 

26. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 19, 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. 

Wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie może być złożony 

po protokolarnym odbiorze Przedmiotu zamówienia. 

27. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 19 pkt 2, 3 lub 4, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, 

jest on zobowiązany dołączyć do wniosku kosztorysy oraz dokumenty, poświadczone przez biegłego 

rewidenta, 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) pracowników świadczących usługi, 

wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją Przedmiotu zamówienia oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi 

– w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 19 pkt 2;  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, 

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 zamówienia 

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

w ust. 19 pkt 3; 

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących 

usługi, wraz z określeniem kwot wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 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. 19 pkt. 4. 

28. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 19 pkt 2, 3 lub 4, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest 

on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 

10 dni roboczych, kosztorysu poświadczonego przez biegłego rewidenta, z którego będzie wynikać, w jakim 

zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, 

o którym mowa w ust. 27 pkt 2 lub 3.  

29. W terminie do 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 26, 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 niezatwierdzeniu 

wniosku wraz z uzasadnieniem.  

30. 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. 26. W takim przypadku 

przepisy ust. 27 - 29 oraz 31 stosuje się odpowiednio.  
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31. Zawarcie aneksu nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku przez Zamawiającego o dokonanie zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

32. Postanowienia, o których mowa w ust. 19-31, stosuje się w przypadku gdy Umowa została zawarta na okres 

dłuższy niż 12 miesięcy.  

§ 11. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za opóźnienie powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego 

wykonania Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2, następujące kary umowne: 

1) za brak oddelegowania przez Wykonawcę dedykowanych osób należących do Zespołu Wykonawcy, 

do realizacji Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych) brutto za każdy przypadek braku dostępności za każdy Dzień Roboczy przez każdą z ww. 

osób; 

2) za opóźnienie Wykonawcy w przekazaniu dokumentu, o którym mowa § 14 ust. 4 lub ust. 11 

– w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto za każdy dzień opóźnienia; 

3) za opóźnienie w realizacji Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, w wysokości 500 zł 

(słownie: pięćset złotych) brutto za każdy dzień opóźnienia ponad termin, o którym mowa w § 3 ust. 2 

pkt 1; 

4) za opóźnienie w realizacji Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2, w wysokości 

1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto za każdy dzień opóźnienia ponad termin, o którym mowa 

w § 3 ust. 2 pkt. 2;  

5) za opóźnienie w realizacji Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 3-15, w wysokości 

700 zł (słownie: siedemset złotych) brutto za każdy dzień opóźnienia ponad termin, o którym mowa 

w § 3 ust. 2 pkt. 3-15; 

6) za opóźnienie związane z wprowadzaniem uwag i/lub zastrzeżeń Zamawiającego zgłoszonych 

w ramach procedur obioru Przedmiotu zamówienia w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) 

brutto za każdy dzień opóźnienia ponad terminy wskazane przez Zamawiającego w stosunku od sytuacji 

w Rozdziale 8 i Rozdziale 15 Załącznika nr 1 do Umowy; 

7) za opóźnienie związane z opóźnieniem w usuwaniu Awarii i/lub Usterek zgłoszonych w ramach procedur 

obioru Przedmiotu zamówienia w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto za każdy dzień 

opóźnienia ponad terminy wskazane przez Zamawiającego w stosunku od sytuacji w Rozdziale 8 

i Rozdziale 15 Załącznika nr 1 do Umowy; 

8) za opóźnienie w realizacji usług Serwisu Technicznego: 

a) w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu 

Awarii ponad termin określony w Rozdziale 8 ust. 22 Załącznika nr 1 do Umowy, 

b) w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu 

Usterki ponad termin określony w Rozdziale 8 ust. 22 Załącznika nr 1 do Umowy; 

9) za opóźnienie w realizacji usługi Gwarancji: 

a) w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu 

Awarii ponad termin określony w Rozdziale 15 ust. 13 Załącznika nr 1 do Umowy, 

b) w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu 

Usterki ponad termin określony w Rozdziale 15 ust. 13 Załącznika nr 1 do Umowy; 
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10) za opóźnienie w realizacji usług Asysty Technicznej w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) 

brutto za każdy dzień opóźnienia ponad termin ustalony na zasadach określonych w stosunku od 

sytuacji w Rozdziale 7 i Rozdziale 16 Załącznika nr 1 do Umowy; 

11) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2, 

w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1; 

12) za każdy dzień niedostępności Systemu Zarządzania MSIP, o którym mowa w Rozdziale 6.5 Załącznika 

nr 1 do Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 500 zł (słownie: pięćset 

złotych) brutto; 

13) za każdy dzień niedostępności Środowiska Analitycznego MSIP o których mowa w Rozdziale 6.9 

Załącznika nr 1 do Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 200 zł (słownie: 

dwieście złotych) brutto ; 

14) w przypadku niedostarczenia w umownym terminie Zamawiającemu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o którym mowa w § 13 ust. 1 – w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) 

brutto za każdy dzień opóźnienia; 

15) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w § 3 ust. 3 Umowy, 

w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1, z tym, że Wykonawca 

nie będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych wcześniej naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 2 

niniejszego paragrafu; 

16) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 10 ust. 1; 

17) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1. 

2. Kary umowne przysługują bez konieczności wykazywania poniesionej szkody. 

3. Za datę dostarczenia przez Wykonawcę Przedmiotu zamówienia wolnego od wad uznaje się datę wskazaną 

przez Komisję kontroli i odbioru w Protokole Odbioru Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w Rozdziale 

18 OPZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

§ 12. Odstąpienie od umowy 

1. Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia 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 od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach.  

2. W przypadku odstąpienia od realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu prac objętych 

Umową, przekraczającego 30 dni w stosunku do terminów ustalonych w § 3, ust. 2. Zamawiający jest 

uprawniony do złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym czas 

opóźnienia przekroczył 30 dni. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego bądź Wykonawcę, Strony obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy; 
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, 

z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od Umowy. 

§ 13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniesie, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, zabezpieczenie należytego wykonania 

Przedmiotu zamówienia w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1, 

co stanowi kwotę w wysokości ……………….….. zł (słownie złotych: …………….. 00/100), na rzecz 

Województwa Mazowieckiego.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu zamówienia służy zabezpieczeniu roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania Przedmiotu zamówienia, nienależytego jej wykonania, roszczeń z tytułu 

usług Asysty Technicznej, usług Serwisu Technicznego oraz Gwarancji lub rękojmi, a także kar umownych 

zastrzeżonych w Umowie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone jest w postaci …………………………………… 

…………………………………………… i jest niezależne od zabezpieczenia, o którym mowa w § 10 ust. 9. 

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej kwotę w wysokości, o której mowa w ust. 1 

należy wpłacić na konto …………………………………………………….., z tytułem wpłaty „Zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy Nr …………… z dnia ………..”.Strony postanawiają, że 30% wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu zamówienia jest przeznaczone na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu Przedmiotu zamówienia, usług Asysty Technicznej, usług Serwisu Technicznego 

oraz Gwarancji lub rękojmi. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu zamówienia wniesione w innej formie niż pieniężnej 

np. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi mieć charakter nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny 

„na pierwsze i każde żądanie”. Oryginał ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu 

zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

6. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu zamówienia 

w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w OPZ 

stanowiącym załączniku nr 1 do Umowy, bez zastrzeżeń. 

7. Zamawiający zatrzyma 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu zamówienia jako 

zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu Przedmiotu zamówienia, usług Asysty Technicznej, usług 

Serwisu Technicznego oraz Gwarancji lub rękojmi. Wskazaną część zabezpieczenia należytego wykonania 

Przedmiotu zamówienia lub jej część pozostałą po ewentualnym zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego 

z tytułu Przedmiotu zamówienia, usług Asysty Technicznej, usług Serwisu Technicznego oraz Gwarancji 

lub rękojmi, Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w 15-stym dniu po upływie Serwisu Technicznego 

oraz Gwarancji i rękojmi, o którym mowa w § 6 oraz § 7. 

8. Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowiązuje się do aktualizowania zabezpieczenia należytego 

wykonania Przedmiotu zamówienia, wnoszonego w innej formie niż pieniężna. W przypadku wydłużenia 

terminu wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej na 40 dni przed upływem ważności 

zabezpieczenia, na swój koszt, przedłużyć zabezpieczenie lub ustanowić nowe zabezpieczenie, w formie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, na przedłużony okres, o treści tożsamej z pierwotnym 

zabezpieczeniem oraz dostarczyć dokument potwierdzający jego przedłużenie lub ustanowienie nowego 

zabezpieczenia. W przeciwnym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania art. 150 
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ust. 8 ustawy PZP. Wyżej wymienione gwarancje muszą przewidywać, iż w przypadku niewykonania przez 

Wykonawcę obowiązku przedłużenia zabezpieczenia udzielający gwarancji dokona na rzecz Zamawiającego 

i na jego wniosek wypłaty kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, analogicznie do przepisu art. 150 ust. 8 

ustawy PZP. 

9. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy na formę gotówkową należność należy 

wpłacać na konto ……………………………………………………………….., z tytułem wpłaty „Zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy Nr …………… z dnia ………..”. 

10. Wydanie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia nastąpi po upływie okresu, 

na jaki zostało wniesione zabezpieczenie. 

11. Zamawiający będzie upoważniony do wykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu 

zamówienia w celu pokrycia swoich roszczeń powstałych z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania 

Przedmiotu zamówienia. 

§ 14. Skład zespołu Wykonawcy 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy jest Kierownik 

Zamówienia ze strony Wykonawcy Pani/Pan ………, tel.: ……………, tel. kom.: …………….., fax.: 

……………….., email: …………………………………….. . 

2. Do realizacji prac objętych Przedmiotem zamówienia Wykonawca wyznacza zespół osób pod kierownictwem 

Kierownika Zamówienia ze strony Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, dalej zwany Zespołem Wykonawcy. 

W skład Zespołu Wykonawcy wchodzą osoby wskazane w Załączniku nr 3 – wykaz osób. 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami, o których mowa w ust. 2 i jednocześnie 

aby Kierownik Zamówienia ze strony Wykonawcy, członek zespołu wdrożeniowego (minimum dwie osoby) 

oraz specjalista GIS (minimum jedna osoba) byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019., poz. 1040 z późn. zm.) przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia.  

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania Umowy złożył pisemne oświadczenie, 

potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa w ust.3, na podstawie umowy o pracę, a także 

potwierdzające zatrudnienie osób o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji Przedmiotu zamówienia (w przypadku zadeklarowania zatrudnienia w formularzu oferty 

Wykonawcy). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w niniejszym 

oświadczeniu. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu prawdziwość informacji zawartych 

w oświadczeniu. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie 10 Dni Roboczych, Wykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób, o których mowa w ust. 3 (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać poddane 

pseudonimizacji w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 



 
CG-R-I.ZP.U.272.102.2019.MK   Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Strona 20 z 26 

pseudonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu muszą być 

możliwe do zidentyfikowania. 

5. Zamawiający wymaga aby minimalna liczba osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz dodatkowych 

osób, skierowanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do realizacji Umowy, była zgodna, przez cały okres 

realizacji Umowy, z liczbą osób wskazaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym dla kryterium oceny 

ofert „Aspekt społeczny”. 

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca cyklicznie (raz na pół roku) w okresie realizacji Umowy składał 

Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, zawierające aktualne dane. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo stwierdzenia prawdziwości informacji zawartych w wyżej wymienionych oświadczeniach. 

Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu prawdziwość informacji zawartych 

w oświadczeniu, zarówno w stosunku do siebie jak i Podwykonawców.  

7. Każda zmiana ustalonego w Umowie składu osobowego Zespołu Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy, 

wymaga akceptacji Zamawiającego. 

8. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej o każdej proponowanej zmianie 

składu osobowego Zespołu Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że wskazana nowa osoba posiada co najmniej 

takie same kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie oraz posiada nie mniejszą wiedzę na temat realizacji 

Przedmiotu zamówienia, jak osoba zmieniana. Zamawiający w terminie 5 Dni Roboczych przekaże 

Wykonawcy swoje stanowisko. Nieprzekazanie Wykonawcy stanowiska przez Zamawiającego 

we wskazanym terminie będzie rozumiane, jako wyrażenie zgody Zamawiającego na zmianę, o której mowa 

w niniejszym ustępie. 

9. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osoby należącej do składu Zespołu Wykonawcy, 

przewidzianej do realizacji Przedmiotu zamówienia, jeżeli uzna, że osoba ta wykonuje nienależycie swoje 

obowiązki, w szczególności w przypadku jej zaniechania w realizowanych pracach, opóźnień, nienależytego 

wykonania elementów Przedmiotu zamówienia, nienależytego zachowania, wraz z podaniem przyczyny. 

10. Wykonawca zobowiązany jest, na wniosek Zamawiającego, do zmiany wskazanej przez Zamawiającego 

osoby należącej do składu Zespołu Wykonawcy, przewidzianej do realizacji Przedmiotu zamówienia, 

w terminie 20 Dni Roboczych od daty otrzymania wniosku Zamawiającego, z uwzględnieniem postanowień 

ust. 3 i ust. 3, przy czym w przypadku wniosku Zamawiającego dotyczącego zmiany osoby należącej 

do składu Zespołu Wykonawcy, przewidzianej do realizacji Przedmiotu zamówienia i biorącej udział w testach 

lub prowadzącej instruktaże Wykonawca zobowiązany jest do jej zmiany w terminie 10 Dni Roboczych od daty 

otrzymania wniosku Zamawiającego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 i ust. 3. 

11. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 5 Dni Roboczych od dokonania zmiany składu osobowego Zespołu 

Wykonawcy do złożenia pisemnego oświadczenia o dysponowaniu nowymi osobami, dołączonymi do składu 

Zespołu Wykonawcy, potwierdzające zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę, o których mowa 

w ust. 3, w tym osób posiadających wyższe doświadczenie w pracy w projektach zgodnie z kryteriami wyboru 

ofert i Ofertą Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości informacji zawartych 

w niniejszym oświadczeniu. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu prawdziwość 

informacji zawartych w oświadczeniu. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych, 

Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób, o których mowa w ust. 3 (wraz 

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać 
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poddane pseudonimizacji w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

pseudonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu muszą być 

możliwe do zidentyfikowania. 

12. Zmiana składu osobowego Zespołu Wykonawcy na zasadach określonych w ust. 3, ust. 9 i ust. 10 nie 

powoduje zmiany Umowy. 

13. Osoby wchodzące w skład Zespołu Wykonawcy są uprawnione do uzyskania niezbędnych informacji 

i dokumentów do należytej realizacji Przedmiotu zamówienia będących w posiadaniu Zamawiającego oraz 

są zobowiązane do zachowania tajemnic prawem chronionych. 

14. Osoba wchodząca w skład Zespołu Wykonawcy realizująca zadania wymagające dostępu do środowiska 

technicznego Zamawiającego, przed przystąpieniem do ich wykonania musi podpisać oświadczenie, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy, i przekazać je Zamawiającemu. Brak przekazania oświadczenia 

równoznaczny jest z brakiem oddelegowania pracownika Wykonawcy do realizacji Przedmiotu zamówienia. 

15. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania członków Zespołu Wykonawcy, w tym również 

pracowników Podwykonawcy. 

§ 15. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może, w ramach realizacji obowiązków wynikających z Umowy, korzystać ze świadczeń osób 

trzecich jako swoich podwykonawców. Korzystając ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca nałoży 

na niego obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie w zakresie, 

w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem 

ich wykonania oraz przestrzegania przez podwykonawcę. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za 

własne działania lub zaniechania, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności podwykonawcy wobec 

Zamawiającego. 

3. Realizacja zobowiązań wynikających z Umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów obowiązującego prawa. 

4. Wykonawca oświadcza, że powierzy wykonanie części Umowy następującym firmom: 

1) ………... – w zakresie ………………………..; 

2) ………... – w zakresie ………………………..; 

3) ………... – w zakresie ………………………… 

5. W stosunku do podwykonawców, którymi posłużył się Wykonawca realizując Umowę, Zamawiający 

nie jest stroną zobowiązaną do wypłaty wynagrodzenia za realizację Umowy, choćby wykonywali 

je w przeświadczeniu, iż wykonują je bezpośrednio na zamówienie Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego pisemnie o każdej zmianie danych 

dotyczących Podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych Podwykonawcach, którym zamierza 

powierzyć prace w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia. Zmiana danych dotyczących Podwykonawców 
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lub dodanie nowych Podwykonawców wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, pod rygorem 

nieważności. 

7. Informacja o zmianie danych dotyczących Podwykonawców musi zostać przekazana Zamawiającemu 

w terminie 2 Dni Roboczych od zmiany danych, w celu zachowania niezakłóconej współpracy operacyjnej. 

8. Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu Podwykonawcy powinna zostać przekazana 

Zamawiającemu nie później niż na 5 Dni Roboczych przed planowanym powierzeniem mu realizacji prac. 

9. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Podwykonawcą, o udziale którego w wykonaniu 

Przedmiotu zamówienia nie uzyskał informacji, do czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych danych, 

a opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu zamówienia, powstałe wskutek braku współdziałania z takim 

Podwykonawcą, stanowi opóźnienie Wykonawcy. 

10. Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany Podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w toku postępowania 

poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy, zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu, że nowy 

Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria kwalifikacji w stopniu nie mniejszym, niż 

Podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Podwykonawcą, 

co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków lub kryteriów kwalifikacji, do czasu wykazania 

przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu zamówienia, powstałe wskutek braku 

współdziałania z takim Podwykonawcą, stanowi opóźnienie Wykonawcy. 

§ 16. Zasady korespondencji 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy po stronie Zamawiającego jest Kierownik Projektu Pan Krzysztof 

Mączewski, tel. (0-22) 432-45-00, fax. (0-22) 432-45-01, email: geodezja@mazovia.pl. Osoba ta w celu 

realizacji Umowy może wyznaczyć inne osoby, które będą odpowiedzialne za realizację Umowy. W  takim 

przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy po stronie Wykonawcy jest Kierownika Zamówienia ze strony 

Wykonawcy ze strony Wykonawcy wskazany w § 14 ust. 1. 

3. Osoby wymienione w ust. 1 i ust. 2, uprawnione są do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych 

informacji, podejmowania działań wynikających z Umowy, koniecznych do należytego wykonywania 

Przedmiotu zamówienia. 

4. W trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia osoby wskazane w ust. 1 i ust. 2 mogą zostać zastąpione przez 

inne osoby wyznaczone przez Strony. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany Umowy 

wymagającej sporządzenia aneksu. 

5. Wszelka korespondencja będzie prowadzona w języku polskim i wysyłana na adresy wskazane w ust.6 

i w ust. 7. 

6. Wszelka korespondencja do Zamawiającego będzie kierowana na adres: Departament Cyfryzacji, Geodezji 

i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kijowska 10/12A, 

03-743 Warszawa lub adres poczty elektronicznej geodezja@mazovia.pl. 

7. Wszelka korespondencja do Wykonawcy będzie kierowana na adres: ……………. lub na adres poczty 

elektronicznej……………………. 

mailto:geodezja@mazovia.pl
mailto:geodezja@mazovia.pl
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8. Zmiana adresu wymaga niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem 

uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone. Zmiana danych adresowych nie skutkuje 

koniecznością zawarcia aneksu do Umowy. 

9. W przypadku podpisywania korespondencji kwalifikowanym podpisem elektronicznym musi on być zgodny 

z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 162 t.j.) lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. 

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73). 

10. Strony Umowy zobowiązują się do bieżącego sprawdzania skrzynek odbiorczych poczty email przypisanych 

do wskazanych przez siebie adresów każdego dnia roboczego minimum raz dziennie.  

11. W przypadku wysyłki korespondencji podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym uznanej 

przez nadawcę za szczególnie istotną, nadawca może zwrócić się do odbiorcy o potwierdzenie jej odbioru. 

W tym celu nadawca w wiadomości email przekazującej podpisaną korespondencję zamieści stosowną 

prośbę w brzmieniu "Proszę o potwierdzenie odbioru". 

12. W celu potwierdzenia odbioru wiadomości, osoba obsługującą skrzynkę odbiorczą adresata niezwłocznie 

odeśle przedmiotową wiadomość korzystając z funkcji "odpowiedz". 

13. Dla aneksów do niniejszej umowy i protokołów odbioru domyślną formą jest postać papierowa. 

§ 17. Prawo audytu 

1. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia audytu sposobu realizacji Umowy przez Wykonawcę, 

w szczególności: 

1) w celu weryfikacji czy Umowa jest realizowane zgodnie z wymaganiami opisanymi w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy; 

2) w celu weryfikacji czy Umowa jest realizowana zgodnie z wymaganiami opisanymi w § 2; 

3) w celu weryfikacji czy Umowa jest realizowana zgodnie z innymi uzgodnieniami poczynionymi pomiędzy 

Stronami w trakcie realizacji Umowy; 

4) stanu zaawansowania prac. 

2. Zamawiający może powierzyć przeprowadzenie audytu osobie trzeciej. 

3. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę o audycie z wyprzedzeniem co najmniej 

2 Dni roboczych przed jego rozpoczęciem podając listę audytorów upoważnionych do przeprowadzenia 

audytu. 

4. Wykonawca jest zobowiązany: 

1) udostępnić audytorom Dokumentację związaną z realizacją Umowy; 

2) udzielić odpowiedzi na pytania audytorów na piśmie nie później niż w czasie 3 Dni roboczych. 

§ 18. Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, 

w stopniu w jakim wynika ono z siły wyższej, jeżeli wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zostało spowodowane siłą wyższą, oraz że w chwili zawarcia Umowy niemożliwe było przewidzenie zdarzenia 

i jego skutków, które wpłynęły na zdolność Strony do wykonania Umowy. 
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2. Siła Wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia 

i do zapobieżenia, które wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy. 

§ 19. Zmiany treści umowy 

1. Dopuszcza się zmianę treści Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub więcej z poniższych okoliczności: 

1) gdy zajdzie konieczność dostosowania treści Umowy do zmienionych przepisów prawa lub zmienionych 

wymagań i wytycznych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Samorządu 

Województwa Mazowieckiego, w tym w szczególności warunków dotyczących kwalifikowalności 

wydatków; 

2) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o których mowa w § 10 ust. 18; 

3) ograniczenia zakresu usługi w sytuacji, gdy Zamawiający zaniecha części prac; 

4) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację Umowy; 

5) w przypadku zaistnienia siły wyższej (w szczególności: powódź, pożar, zamieszki, strajki, epidemie, ataki 

terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację Umowy; 

6) gdy zajdzie konieczność zmiany terminów wskazanych w § 3, ust. 2 z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego. 

2. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany danych adresowych wskazanych w Umowie, 

zawiadamiając o tym pisemnie, z wyprzedzeniem 7 dni, drugą Stronę. 

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

§ 20. Poufność 

1. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić jakiejkolwiek specyfikacji, 

planu, rysunku, wzoru, lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku 

z tą Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej, za wyjątkiem podwykonawców Wykonawcy. 

2. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek 

dokumentów, do których ma dostęp w wyniku realizacji Przedmiotu zamówienia, w innych celach niż do jej 

realizacji. 

3. Jakiekolwiek dokumenty inne niż Umowa, pozostają własnością Zamawiającego i podlegają zwrotowi 

na żądanie Zamawiającego wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty zostały 

zapisane w wersji elektronicznej, po zakończeniu realizacji Przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, w posiadanie których wejdzie w związku 

z wykonywaniem Przedmiotu zamówienia, oraz do nie wykorzystywania ich do innych celów niż wykonywanie 

czynności wynikających z Umowy. 

5. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji 

na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych oraz wynikających 

z obowiązków informacyjnych w zakresie w szczególności przewidzianym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 

r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 623 t.j.), ustawę z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 poz. 2286 z późn. zm.) oraz przez ustawę z dnia 29 lipca 

2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1871 t.j.) oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 
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2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) i ustawę z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 r., poz. 1429 t.j.). 

6. Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, zobowiązanie do zachowania poufności obejmuje: 

1) zakaz kopiowania i powielania jakąkolwiek techniką informacji poufnych otrzymanych od podmiotów 

zaangażowanych w realizację Przedmiotu zamówienia, w szczególności Zamawiającego, Partnerów, 

Wykonawcy i jego podwykonawców; 

2) zakaz informowania w sposób pośredni lub bezpośredni jakichkolwiek osób nieupoważnionych 

o fakcie posiadania informacji poufnych i ich treści otrzymanych od podmiotów zaangażowanych 

w realizację Przedmiotu zamówienia, w szczególności Zamawiającego, Partnerów, Wykonawcy i jego 

podwykonawców; 

3) zakaz przekazywania i udostępniania osobom nieupoważnionym informacji poufnych otrzymanych 

w sposób pośredni lub bezpośredni od podmiotów zaangażowanych w realizację Przedmiotu 

zamówienia, w szczególności Zamawiającego, Partnerów, Wykonawcy lub jego podwykonawców; 

4) zabezpieczenie posiadanych informacji poufnych otrzymanych od podmiotów zaangażowanych 

w realizację Przedmiotu zamówienia, w szczególności Zamawiającego, Partnerów, Wykonawcy i jego 

podwykonawców przed dostępem osób trzecich, zwłaszcza poprzez odpowiednie ich przechowywanie 

zabezpieczające przed zapoznaniem się z ich treścią, skopiowaniem lub zabraniem przez osoby 

nieupoważnione. 

7. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania informacji poufnych swoim podwykonawcom w zakresie 

koniecznym do realizacji Przedmiotu zamówienia oraz doradcom i audytorom, pod warunkiem złożenia przez 

te podmioty oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności. 

8. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także pracownicy podwykonawców, 

osoby trzecie przy udziale, których wykonuje Umowę, przestrzegali takich samych reguł poufności 

jak określone w Umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie zobowiązania 

wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania swych pracowników, podwykonawców 

i osób trzecich odpowiada jak za swoje własne. 

9. Wykonawca zobowiązany jest również do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności danych osobowych, odpowiednią 

do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

10. W przypadku konieczności przekazania Wykonawcy informacji niejawnych, w rozumieniu ustawy z dnia 

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019 r., poz. 742 z późn. zm.). Zamawiający 

zobowiązany jest niezwłocznie do pisemnego powiadomienia Wykonawcy o rodzaju informacji niejawnych, 

które zamierza przekazać oraz zastosowanej klauzuli tajności. 

11. Wykonawca przy postępowaniu z informacjami niejawnymi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019 r., poz. 742 z późn. zm.). 
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§ 21. Postanowienia końcowe 

1. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia Umowy nie wywołuje nieważności całej Umowy, zaś w miejsce 

postanowień nieważnych będą mieć zastosowanie przepisy prawa, a w razie ich braku Strony uzgodnią nowe 

postanowienia, które pozwolą na wykonywanie Umowy zgodnie z jej celem i wspólnym zamiarem Stron, 

którym kierowały się one w chwili zawierania Umowy. 

2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) ustawy z dnia 18 maja 1964 roku – Kodeks Cywilny 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, z późn. zm.) i innych przepisów właściwych dla Przedmiotu zamówienia. 

5. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle Umowy lub z nią związane podlegają rozpatrzeniu przez właściwy 

rzeczowo sąd powszechny według właściwości miejscowej dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

7. Wskazane poniżej załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

2) Załącznik nr 2 – Dokument ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 

3) Załącznik nr 3 – Wykaz osób; 

4) Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia członka personelu Wykonawcy; 

5) Załącznik nr 5 – Formularz Oferty Wykonawcy. 
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