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Załacznik nr 10 do SWZ (PPU) 
 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
zawarta w dniu ................... w Warszawie (Umowa) 
pomiędzy: 
Polską Agencją Kosmiczną z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-172), przy ul. Trzy Lipy 3, 
posiadającą NIP: 957-107-74-43 oraz REGON: 360992221,  
reprezentowaną przez  Grzegorza Wrochnę 
zwaną dalej ,,Zamawiający”, 
a 
……………………………………………………… 
posiadającą NIP…………………REGON………………… 
Reprezentowaną przez ……………………………. 
zwanym/ą dalej Wykonawcą. 
 
Zamawiający i Wykonawca dalej łącznie zwani są „Stronami”. 
 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisem 
art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  wybrany został Wykonawca 
i została z nim podpisana Umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Definicje i skróty 

Wszelkie istotne definicje i objaśnienia wykorzystywanych skrótów są opisane w  Szczegółowym 
Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik numer 1. 
   

§ 2 
Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi pn.: 
„Opracowanie map zmian pokrycia terenu” polegającej na: 
1) opracowanie i opisanie sposobu automatycznego generowania i walidacji map zmian 

pokrycia terenu; 
2) wykonaniu i walidacji mapy zmian pokrycia terenu w latach 2019/2020; 
3) wykonanie i walidacja mapy zmian pokrycia terenu w latach 2020/2021; 
4) opracowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie prezentacji sposobu realizacji prac oraz 

jej wyników. 
2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym Załącznik numer 1 do Umowy. 
3. Umowa realizowana będzie z podziałem na Etapy.  
4. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.  
 

§ 3 
Termin realizacji Umowy 

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany nie później niż do dnia 15 grudnia 2021 r.  
2. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w trzech Etapach:  

1) Etap I – termin realizacji nie później niż 25 dni od dnia podpisania Umowy. W ramach tego 
etapu Wykonawca opracuje produkt, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy.  

2) Etap II – termin realizacji nie później niż 35 dni od dnia podpisania Umowy. W ramach tego 
etapu Wykonawca opracuje produkt, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy.  
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3) Etap III – termin realizacji do dnia 15 grudnia 2021r. W ramach tego etapu Wykonawca 
opracuje produkty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, 4 Umowy.  

 
§ 4 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w kwocie  …………. zł brutto 

(słownie: ……………… …/100), z czego: 
1) wynagrodzenie w kwocie ……..zł brutto (słownie: …. /100) stanowić będzie wynagrodzenie 

za wykonanie Etapu I, jednak nie więcej niż 40 % łącznego wynagrodzenia; 
2) wynagrodzenie w kwocie ……… zł brutto (słownie: ……./100) stanowić będzie wynagrodzenie 

za wykonanie Etapu II; jednak nie więcej niż 30 % łącznego wynagrodzenia; 
3) wynagrodzenie w kwocie ……… zł brutto (słownie: ……./100) stanowić będzie wynagrodzenie 

za wykonanie Etapu III; 
2. Podstawę do wystawienia poszczególnych faktur w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 

1 pkt. 1 i 2 stanowić będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Etapu.  
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  
4. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania na fakturze numeru Umowy. 
5. Faktura zostanie przekazana w formie papierowej przez Wykonawcę do Oddziału Terenowego 

Polskiej Agencji Kosmicznej, ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres 
mail: księgowość@polsa.gov.pl lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 
(https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF). W przypadku przekazania faktur za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF), Wykonawca 
zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia pól oznaczonych „numer umowy” oraz „referencje 
kupującego”. 

6. Nieprawidłowe wystawienie faktury spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego terminu 
płatności, liczonego od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty związane z wykonywaniem 
Umowy, w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw 
majątkowych, o których mowa w § 10 i zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy  z tytułu 
wykonania niniejszej Umowy.  

 
§ 5 

Zasady współpracy 
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem i profesjonalnymi 

kwalifikacjami, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania Umowy. 

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, przy dołożeniu 
należytej staranności, uwzględniając profesjonalny charakter prowadzonej przez Wykonawcę 
działalności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Wykonawca przez cały okres trwania Umowy zobowiązuje się do:  
1) uczestniczenia w spotkaniach na żądanie Zamawiającego, w miejscach i terminach 

wskazanych przez Zamawiającego. 
2) udzielania na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień w żądanym zakresie 

i terminach.  
3) uwzględnienia wszystkich uwagi i zaleceń Zamawiającego dotyczących realizacji 

Przedmiotu Umowy. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że uwagi  i zalecenia 
Zamawiającego stoją w sprzeczności z zasadami wiedzy technicznej bądź  w istotny 
sposób wpływają na zwiększenie planowanych kosztów prac, bądź zostały przedstawione 
Wykonawcy w terminie uniemożliwiającym ich uwzględnienie z powodu zagrożenia 
wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek powiadomić  o tym 

mailto:księgowość@polsa.gov.pl
https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF
https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF
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Zamawiającego w formie pisemnej w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 
Zamawiającego uwag i zaleceń. Ostateczna ocena czy twierdzenia Wykonawcy w 
przedmiocie zgłoszonych uwag i zaleceń są zasadne należy do Zamawiającego. 

4. Strony deklarują współpracę w celu realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności Strony 
zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania o ważnych okolicznościach mających lub 
mogących mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym na ewentualne opóźnienia. 

5. Osobami wyznaczonymi do koordynacji Umową i bieżących kontaktów będą: 
1) po stronie Zamawiającego – Pani/Pan………………………........................... 
2) po stronie Wykonawcy – Pani/Pan ………………………………………...….; 

6. W sprawach bieżących dotyczących realizacji Umowy przedstawiciele Stron mogą 
komunikować się ze sobą między innymi za pośrednictwem elektronicznych narzędzi np. fax,  
poczta elektroniczna, telefon. 

7. Językiem Umowy i językiem stosowanym podczas jej realizacji jest język polski. Dotyczy to także 
komunikacji między Stronami. Dokumentacja oraz inne rezultaty prac zostaną dostarczone w 
języku polskim.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej konsultacji w zakresie ewentualnych wątpliwości, 
uwag i zastrzeżeń, co do sposobu wykonania Przedmiotu Umowy z  Zamawiającym.  

9. O ile nic innego nie wynika wprost z Umowy, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wszelkie 
narzędzia niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie ma obowiązku 
udostępniać żadnej infrastruktury sprzętowej ani oprogramowania.  

10. Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie i na zasadach 
określonych w niniejszej Umowie, Zamawiający nie będzie zobowiązany do nabywania żadnych 
usług ani uprawnień innych niż wyraźnie wskazane w Umowie. W szczególności do wykonania 
Przedmiotu Umowy nie jest konieczne nabycie przez Zamawiającego żadnych dodatkowych 
licencji ani uprawnień poza opisanymi w Umowie.  

11. Dokumentację wymagającą zaakceptowania, odbioru lub uzgodnienia przez Strony sporządza 
się w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz w formie 
elektronicznej w formacie uzgodnionym przez Strony w Umowie. Każdy egzemplarz powinien 
być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela każdej ze Stron własnoręcznie lub/i 
podpisem kwalifikowanym odpowiednio. 

12. Żadna ze Stron nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej Umowy, za wyjątkiem przelewu wierzytelności, którego skuteczność wymaga 
uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 

13. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące 
następstwem Siły Wyższej. 

 
§ 6 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca może korzystać w toku realizacji niniejszej Umowy ze świadczeń podwykonawców 

wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.  
2. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy, z których będzie korzystał w trakcie wykonywania 

Przedmiotu Umowy będą podmiotami profesjonalnie świadczącymi zlecone im przez 
Wykonawcę Zadania oraz posiadającymi wszelkie niezbędne kwalifikacje do wykonywania 
zleconych im przez Wykonawcę Zadań.  

3. Korzystając w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy ze świadczeń podwykonawców, 
Wykonawca zobowiązany jest nałożyć na podwykonawcę obowiązek przestrzegania wszelkich 
zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie, w jakim odnosić się one będą do 
zakresu prac danego podwykonawcy.  

4. Wykonawca korzystający ze świadczeń podwykonawcy ponosi pełną odpowiedzialność za 
działania i zaniechania podwykonawcy, jak za działania lub zaniechania własne.  

5. Korzystanie ze świadczeń podwykonawców niezgodnie z postanowieniami niniejszego 
paragrafu traktowane będzie jako istotne naruszenie warunków Umowy.  
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§ 7 

Odbiory 
1. Odbiór poszczególnych prac przedmiotu Umowy następuje każdorazowo poprzez podpisany przez 

Strony bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Etapu.  
2. Za datę wykonania danego Etapu lub datę wykonania całego przedmiotu Umowy uznaje się datę 

zgłoszenia gotowości do odbioru, w następstwie którego dokonany zostanie bez zastrzeżeń odbiór 
Etapu lub całego przedmiotu Umowy.  

3. Dokumentację wymagającą zaakceptowania, odbioru lub uzgodnienia przez Strony sporządza się 
w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz w formie 
elektronicznej w formacie uzgodnionym przez Strony w Umowie. Każdy egzemplarz powinien być 
podpisany przez upoważnionego przedstawiciela każdej ze Stron. 

4. W przypadku odmowy odbioru lub akceptacji w całości bądź dokonania odbioru lub akceptacji z 
uwagami Zamawiający przekazuje Wykonawcy protokół odbioru wraz z uzasadnieniem tej decyzji.  

5. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od dnia 
otrzymania protokołu lub akceptacji, uwzględni uwagi Zamawiającego oraz ponownie zgłosi 
gotowość do odbioru. W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę ww. uwag 
Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do ponownego wskazania Wykonawcy terminu 
na uwzględnienie uwag nie krótszego niż 10 dni roboczych.  

6. Dokonanie odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień 
przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub Umowy w przypadku nienależytego wykonania 
Umowy, a w szczególności ma prawo naliczenia kar umownych, odstąpienia od Umowy oraz 
dochodzenia odszkodowań jeżeli fakt nienależytego wykonania Umowy zostanie ujawniony po 
wykonaniu Umowy.  

  
§ 8 

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

okolicznościach i wysokościach: 
1) z tytułu zwłoki w realizacji danego Etapu Umowy w stosunku do terminów wskazanych 

odpowiednio dla danego Etapu w § 3 ustęp 3 umowy w wysokości 0,2 % łącznego 
wynagrodzenia brutto za dany Etap, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) z tytułu zwłoki w usuwaniu wad i usterek w okresie gwarancji w stosunku do terminów 
wskazanych w § 16 i rękojmi w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3) za odstąpienie w całości lub części od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia 
brutto. 

2. Jeżeli zwłoka, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1  przekroczy 14 dni, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy w całości lub części, w terminie 30 dni od wystąpienia powyższej okoliczności 
uzasadniającej odstąpienie,  

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 3, są naliczane niezależnie i podlegają sumowaniu. 
Suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć kwoty 50% łącznego 
wynagrodzenia brutto. 

4. Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone w Umowie kary umowne lub 
też szkoda powstanie z przyczyn innych niż te, ze względu, na które zastrzeżono karę umowną, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, będą potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
na co Wykonawca wyraża zgodę, a w przypadku braku możliwości potrącenia będą płatne 
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przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni 
od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. 

6. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania Umowy wyłączają 
zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej. 

7. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że przy dochodzeniu kar umownych 
Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody.  

 
§ 9 

Prawa własności intelektualnej 
Postanowienia ogólne 

1. Wykonawca oświadcza, że na podstawie Umowy – odpowiednio – przeniesie na Zamawiającego 
majątkowe prawa autorskie. Celem jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości samodzielnego 
korzystania z opracowanych dokumentów w sposób i w celu opisanym w Umowie oraz o 
decydowaniu o jego wykorzystywaniu przez osoby trzecie. Wszystkie oświadczenia Wykonawcy i 
zapisy Umowy należy interpretować zgodnie z powyższym celem Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że wszelkie rezultaty jego prac wykonywanych na podstawie Umowy będą 
wolne od wad prawnych. Wykonawca w szczególności zapewnia, że rozporządzanie i korzystanie 
przez Zamawiającego, jego licencjobiorców lub następców prawnych, z Utworów dostarczonych 
przez Wykonawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw Wykonawcy lub osób trzecich, w 
szczególności przysługujących takim osobom osobistych lub majątkowych praw autorskich, 
tajemnicy przedsiębiorstwa, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych.  

3. Wykonując Przedmiot Umowy, Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby w wyniku realizacji 
postanowień niniejszej Umowy nie doszło do naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, praw 
zależnych, praw pokrewnych, ani żadnych innych praw osób trzecich.  

4. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy, zawrze stosowne umowy i 
uzyska wszelkie zgody lub uprawnienia niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy z 
wykorzystaniem Utworów, w tym oprogramowania, do których nie posiada praw autorskich.  

5. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakiegokolwiek roszczenia związanego z wadą 
prawną jakiegokolwiek Utworu dostarczonego przez Wykonawcę lub innego rezultatu prac 
Wykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie i o takich roszczeniach, a 
Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie koszty z 
tym związane. W szczególności, w przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa 
z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony 
pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej 
oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania związane z obroną przed roszczeniami, w tym koszty 
sądowe, koszty obsługi prawnej, w tym zastępstwa procesowego poniesione przez 
Zamawiającego lub inny podmiot uprawniony, lub wszelkie koszty związane z prowadzeniem 
postępowania ugodowego, w tym koszty ugody.  

6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości oświadczeń Wykonawcy, o których mowa powyżej, lub też 
wad prawnych poszczególnych Utworów, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania 
Umowy lub żądania zwrotu wypłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości 
ustawowej od dnia zapłaty do dnia zwrotu wynagrodzenia. W każdym wypadku określonym w 
niniejszym ustępie Zamawiający będzie także uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody w 
pełnym zakresie.   
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§ 10 
Prawa właśności intelektualnej 

Przeniesienie praw 
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw 

autorskich do wszystkich Utworów, powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy do 
nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania nimi, w całości lub części na 
polach eksploatacji obejmujących:  

a) wszelkie utrwalanie na jakimkolwiek nośniku, a w szczególności na dysku komputerowym 
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, bez względu na 
technologię zapisu, rodzaj i pojemność nośnika, wprowadzanie do pamięci komputera;  

b) wszelkie zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką światłoczułą  i cyfrową, 
techniką zapisu komputerowego, na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej 
formy zapisu bez względu na technologię ich zapisu, rodzaj i pojemność nośnika;  

c) obrót oryginałem lub egzemplarzami Utworów wytworzonymi zgodnie z lit. a i b, w tym przy 
użyciu internetu, sieci telefonii komórkowej oraz wszelkich innych środków przekazu, 

d) w zakresie modyfikacji Utworu, 
e) w zakresie aktualizacji Utworu, 
f) wszelkie rozpowszechnianie, w tym:  

i. wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utrwalono Utwory, 
nadawanie i reemitowanie, przy pomocy wszelkich środków przekazu  i jakąkolwiek 
techniką, w tym naziemną, cyfrową lub satelitarną, poprzez sieci kablowe,  

ii. publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pomocą internetu, sieci 
telefonii komórkowej oraz wszelkich innych środków przekazu,  

iii. publiczne wystawienie, wyświetlenie; 

2.  Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego, wyłączne prawo do 
tworzenia i korzystania z utworów zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu Utworów oraz 
do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Utworów (tj. prawo do 
korzystania i rozporządzania opracowaniami Utworów oraz udzielania zezwoleń na korzystanie i 
rozporządzanie opracowaniami Utworów), w zakresie czasowym i terytorialnym oraz na polach 
eksploatacji określonych w ust. 1.  

3. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zezwala Zamawiającemu na tworzenie opracowań baz 
danych będących Produktami, podlegającym ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. – 
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego to zezwolenia pod rygorem odpowiedzialności 
odszkodowawczej, zobowiązuje się nie odwoływać.  

4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu wykonywanie osobistych praw autorskich do Utworów bez 
konieczności zapłaty wynagrodzenia w zakresie czasowym i terytorialnym oraz na polach 
eksploatacji określonych w ust. 1.  

5. Zamawiający uprawniony jest do:  

1) dokonywania wszelkich zmian i przeróbek, w tym również do wykorzystywania Utworów  w 
części lub w całości oraz łączenia ich z innymi dziełami, nadzoru nad sposobem korzystania 
z nich,  

2) podejmowania decyzji o wykonywaniu prawa autorstwa, tj. do podejmowania decyzji  o 
oznaczeniu Utworów, imieniem oraz nazwiskiem twórcy lub rozpowszechniania ich 
anonimowo,  

3) do decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności, - bez dodatkowego 
wynagrodzenia.  

6. Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowiązuje się do zapewnienia, iż rzeczywiści 
twórcy Utworów nie będą wykonywać przysługujących im osobistych praw autorskich do 
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Utworów względem Zamawiającego oraz podmiotów, którym Zamawiający udzieli licencji na 
korzystanie z Utworów lub w inny sposób udostępni lub umożliwi korzystanie z Utworów.  

7. Przejście praw autorskich powoduje przejście, w ramach umówionego wynagrodzenia, na 
Zamawiającego własności egzemplarzy Utworów oraz nośników, na których Utwory zostały 
utrwalone i przekazane Zamawiającemu.  

8. Przejście na Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych, prawa 
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Utworów, w zakresie i na 
polach eksploatacji określonych w Umowie oraz prawa własności do egzemplarzy Utworów, do 
nośników na których Utwory zostaną utrwalone i dostarczone, następuje z chwilą podpisania 
Protokołu odbioru. 

§ 11 
Dokumentacja 

1. W ramach realizacji Umowy, w zamian za wynagrodzenie przewidziane Umową, Wykonawca 
zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji. 

2. Dokumentacja obejmowała będzie w szczególności dokumentację dotyczącą opisu sposobu 
realizacji umowy w tym metodyki wykonania i walidacji oraz prezentacji. 

  
§ 12 

Gwarancja 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane w ramach 

przedmiotu Umowy prace. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu 
odbioru całego Przedmiotu Umowy. 

2. Przez okres gwarancji Wykonawca będzie usuwał wszelkie wady i usterki w Przedmiocie umowy 
oraz aktualizował Dokumentację.  

3. Gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi . 
4. Wykonawca zapewnia, że wykonany, doręczony i odebrany przez Zamawiającego przedmiot 

Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych. 
5. W przypadku żądania przez Zamawiającego usunięcia wad i usterek w przedmiocie Umowy w 

ramach gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, liczonym od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy 
przez Zamawiającego o tych wadach i usterkach. 
 

§ 13 
Warunki zmiany Umowy 

1. Zamawiający, przewiduje możliwość zmian Umowy w przypadkach przewidzianych w Umowie a 
także w przypadkach, gdy konieczność wprowadzenia zmian Umowy wynika:  
1) ze zmiany wymogów technologicznych lub planowanych do wykorzystania danych, w tym 

obiektywnego braku ich dostępności, w szczególności, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy. 

2) z zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 
którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z 
dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub 
zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 

3) ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, 
w szczególności mających wpływ na konieczność zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych. 

4) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy. 

5) z okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a 
które mają istotny wpływ na prawidłową realizację przedmiotu Umowy. 
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6) ze wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego, nie wynikającego  
z winy Wykonawcy. 

7) z opóźnień w przekazaniu danych i materiałów źródłowych niezbędnych do realizacji Umowy, 
o ile nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

8) z konieczności zmiany zakresu Umowy, wynikającej z powstałej po zawarciu Umowy sytuacji 
braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnymi 
warunkami. 

9) gdy zaistnieje przerwa w realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Zmawiający przewiduje możliwość: 

1) przedłużenia terminu realizacji Umowy,  
2) zmian w sposobie rozliczania z Wykonawcą, o ile te zmiany będą korzystne dla 

Zamawiającego, 
3) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 
4) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. W przypadku zmiany Umowy wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z oferty nie może ulec 
zwiększeniu. 
4. Zmiany Umowy na podstawie niniejszego paragrafu oraz innych jeśli są wyraźnie zastrzeżone 
w treści Umowy, wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
 

§ 14 
Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy 

1. Poza przypadkami wskazanymi w Umowie, Zamawiającemu   przysługuje   prawo   odstąpienia lub 
wypowiedzenia Umowy w całości lub części, bez wyznaczenia dodatkowego terminu 
w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia Umowy, 

2) realizowania przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub uprzednio 
wskazanymi przez Zamawiającego wytycznymi (zarządzeniami, decyzjami itp.), o których 
Zamawiający uprzednio poinformował Wykonawcę, 

3) zwłoki w rozpoczęciu lub zakończeniu wykonania danego Etapu o dłużej niż 14 dni w 
stosunku do terminów określonych  w  § 3 ust. 3 Umowy, 

4) w przypadku innego istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, jeżeli 
Wykonawca nie zaprzestanie lub nie naprawi naruszenia po upływie 14 dni od dnia 
wezwania przez Zamawiającego, 

5) w przypadku utraty środków pochodzących z budżetu państwa na realizację Umowy, 
6) w przypadku, gdy nastąpi ograniczenie lub pozbawienie zdolności do czynności prawnych 

mających wpływ na realizację Umowy. 
2. W przypadku otwarcia likwidacji, złożenia wniosku o upadłość lub wydania sądowego nakazu 

zajęcia majątku Wykonawcy Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14 
dniowego okresu wypowiedzenia.  

3. Odstąpienie od Umowy w sytuacjach określonych w ust. 1 może nastąpić  
w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji przez Zamawiającego o okolicznościach 
stanowiących przyczynę odstąpienia. 

4. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
ze wskazaniem podstawy wypowiedzenia lub odstąpienia. 

5. 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 Zamawiającego wartości ze względu na brak możliwości osiągnięcia celu określonego w 
Umowie. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części 
Umowy. 
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§ 15 

Poufność danych i informacji 
1. Strony zobowiązują się do zapewnienia poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy i nie ujawniania ich bez uprzedniej pisemnej zgody Strony, która jest 
ich administratorem.  

2. Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1 wyłącznie  w celu 
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.  

3. Obowiązek zachowania w poufności dotyczy w szczególności informacji prawnie chronionych, do 
których Strony mogą mieć dostęp w trakcie lub w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, bez 
względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje takie nie są powszechnie 
znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów 
lub decyzji odpowiednich władz.  

4. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia umowy ani jej treść  w zakresie 
określonym obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Zobowiązanie do zachowania poufności jest nieograniczone w czasie i obowiązuje także po ustaniu 
obowiązywania Umowy.  

6. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które zostały podane do publicznej wiadomości w 
sposób niestanowiący naruszenia niniejszej Umowy lub są znane Stronie z innych źródeł.  

7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają postanowień przepisów szczególnych 
powszechnie obowiązującego prawa, nakładających obowiązek ujawnienia informacji we 
wskazanym tymi przepisami zakresie.  

8. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Strony w związku 
z realizacją niniejszej Umowy będą przetwarzane w taki sposób i w takim zakresie, w jakim jest to 
niezbędne do jej realizacji, z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu 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 (dalej: „RODO”).  

9. Oświadczenia stron związane z ochroną danych osobowych wynikającą RODO, stanowią Załącznik 
Nr 3 do Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco śledzić zmiany regulacji ochrony danych osobowych 
i dostosowywać sposób przetwarzania danych, w szczególności procedury wewnętrzne i sposoby 
zabezpieczenia danych osobowych, do aktualnych wymagań prawnych.  

 
§ 16 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku z realizacją albo na podstawie Umowy, 

których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd 
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie oświadczenia woli Strony, wynikające z postanowień Umowy winny być dokonywane 
wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że  Umowa wskazuje inaczej. 

3. Korespondencja między Stronami, w tym powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia  woli i 
wiedzy, z wyłączeniem bieżących kontaktów będzie kierowana na następujące adresy:  

1) Wykonawcy:  
…………………………………………………………..… 
Numer telefonu: ………………… 
Adres email: …………………….  

2) Zamawającego: 
…………………………………………………………..… 
Numer telefonu: ………………… 
Adres email: ……………………. 
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4. Każda ze Stron jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony o zmianie swojego adresu, 
numeru telefonu lub numeru faksu, tak szybko jak będzie to możliwe po  dacie wystąpienia zmiany, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia takiej zmiany.  

5. W przypadku nie wywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa w ust. 4, 
korespondencja wysłana na podany w Umowie adres lub numer uważana będzie za doręczoną.  

6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie 
obowiązujące dotyczące Umowy.  

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

8. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy. 

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie RODO. 

 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 3 
do umowy …………………………….………… r. 

 
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEDSTAWICIELI OBU STRON: 

 
1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia 

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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) 
danych osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako osoby reprezentujące Stronę, kontaktowe 
lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy, określonych 
poniżej i zobowiązuje się udostępnić je drugiej Stronie w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, 
(ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu. 

2. Strony zobowiązują się przetwarzać ww. dane osobowe wyłącznie dla celów związanych z realizacją 
umowy, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, 
których dane te dotyczą, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynikać będzie 
z obowiązujących przepisów prawa. 

3. Udostępnione dane nie będą profilowane. 
4. Każda ze Stron oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne, 

zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanym danym osobowym, odpowiednie do stopnia ryzyka 
związanego z ich przetwarzaniem. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych przetwarzanych w zakresie 
niniejszej umowy innym podmiotom, zarówno podczas trwania umowy jak i po jej ustaniu oraz do 
zagwarantowania, iż nie będą one udostępniane w sposób niedozwolony przez jego pracowników 
i współpracowników, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej. 

6. Każda ze Stron może udostępniać przekazane jej dane osobowe innym podmiotom jedynie w celu 
realizacji czynności niezbędnych do wykonania umowy (w tym podwykonawcom). Kolejne 
podmioty przetwarzające winny spełniać te same wymogi, jakie zostały nałożone na Wykonawcę. 

7. Czas przetwarzania ww. danych osobowych jest ograniczony do terminu zakończenia realizacji 
wszystkich obowiązków Stron wynikających z umowy i udzielonej rękojmi. Po upływie tego okresu 
udostępnione dane będą usunięte przez Strony ze wszystkich ich baz danych. 

8. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Każda ze Stron niezwłocznie 
(nie później niż w ciągu 24 godzin) zgłosi ten fakt drugiej Stronie. 

9. Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny, 
wobec wskazanych przez siebie osób, o których mowa w pkt. 1, w tym poinformować je o 
udostępnieniu ich danych drugiej Stronie w zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności 
wskazując informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO. Obowiązki informacyjne Stron 
znajdują się poniżej. Strona, która spełnia obowiązek informacyjny w imieniu drugiej Strony, nie 
ponosi odpowiedzialności za zakres ani treść tego obowiązku informacyjnego. 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 

 
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych przez Zamawiającego w związku z realizacją 

niniejszej umowy będzie Polska Agencji Kosmiczna z siedzibą w Gdańsku ul. Trzy Lipy 3, 80-172 
Gdańsk. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail: 
sekretariat@polsa.gov.pl, tel. 22 380 15 50 lub korespondencyjnie, pisząc na adres siedziby 
administratora. 

2. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy przetwarzane będą w celu zapewnienia 
jej prawidłowej realizacji, a ponadto w celach archiwalnych, w zakresie w jakim jest to niezbędne 
do wypełnienia obowiązków prawnych wykonywanych w interesie publicznym, ciążących na 
administratorze danych. 



Strona 12 z 12 

 

 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy jest prawnie 
uzasadniony interes Zamawiającego, obejmujący realizację Przedmiotu Umowy. 

4. Odbiorcą danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy mogą być: organy 
administracji publicznej i sądy w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków umownych i 
rozstrzygania sporów. 

5. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy będą przechowywane: 
- w celach związanych z realizacją niniejszej umowy do zakończenia wszelkich praw i obowiązków 

wynikających z umowy. 
- w celach archiwalnych przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 
7. Osoby fizyczne, których dane pozyskano w związku z realizacją umowy mają prawo żądania dostępu 

do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO. 

8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją umowy ma prawo wnieść 
skargę do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych 
narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może uniemożliwić wypełnienie 
praw i obowiązków ustalonych w umowie. 

10. Przy przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją umowy Zamawiający nie stosuje 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
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