
ZP/PROW/11/2018 – Wdrożenie

 

WZÓR UMOWY

pomiędzy: 

1) PROWOD Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Rynek 4, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 

102843, posiadającą NIP: 7541000021 oraz REGON: 530944564, a także posiadając

zakładowy w wysokości: 68.3

tysięcy osiemset dziesięć złotych) 

reprezentowaną przez:  

- Bogdana Lechowskiego – Prezesa Zarządu

zwaną w treści umowy „Zamawiającym

a 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:  

- …………… …………… – …………… ……………,

- …………… …………… – …………… ……………,

zwanym w treści umowy „Wykonawcą

zwanymi wspólnie w treści umowy „Stronami”,

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

sektorowego w formule Zapytania ofertowego

zamówień publicznych przez PROWOD Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Kup w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz w zgodzie z 

wytycznymi ujętymi w dokumencie pn.: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014

2020” z dnia 28 lipca 2017r. (

następującej treści: 
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MOWY NR ZP/PROW/11/2018 (WZÓR)

Dnia … …………… 2018r. w Kup, 

PROWOD Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup

przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 

NIP: 7541000021 oraz REGON: 530944564, a także posiadając

306.810,00 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów 

złotych)  – w całości pokryty,  

Prezesa Zarządu, 

Zamawiającym”, 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… ……………, 

…………… ……………, 

Wykonawcą”, 

zwanymi wspólnie w treści umowy „Stronami”, 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

formule Zapytania ofertowego na podstawie Regu

zamówień publicznych przez PROWOD Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Kup w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz w zgodzie z 

wytycznymi ujętymi w dokumencie pn.: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 

ydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014

2020” z dnia 28 lipca 2017r. (MIiR/IiŚ 2014-2020/26(2)/07/2017), zawarta została umowa  

 

 

 

 

System GIS Dla WiK 

 
Załącznik Nr 9  

(WZÓR) 

Kup, 46-082 Kup, ul. 

przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 

NIP: 7541000021 oraz REGON: 530944564, a także posiadającą kapitał 

0,00 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów trzysta sześć 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych przez PROWOD Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Kup w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz w zgodzie z 

wytycznymi ujętymi w dokumencie pn.: „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 

ydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-

zawarta została umowa  
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Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia 

pn.:  

„WDROŻENIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 

2. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków 

Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno

II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014

19.04.2017r. z Umową nr POIŚ.0

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim”.

3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i

zwanego Systemem lub Systemem GIS)

ewidencji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zamawiającego na 

obszarze Aglomeracji Dobrzeń Wielki. Głównym celem realizacji przedmiotu zamówienia jest 

usprawnienie procesu zarządzania majątkiem sieciowym wod

Zamawiającego. W ramach zadania Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania, 

dostarczenia i wdrożenia kompletnego,

jego użytkowanie przez Zamawiającego, zapewnienie 

dostarczony System a także przeprowadzenie szkoleń dla personelu Zamawiającego

zakresie użytkowania Systemu

4. Zakres przedmiotu zamówienia, do którego realizacji zobowiązuje się Wykonawca, 

określony jest szczegółowo w Opisie Przed

Wykonawcy (Załącznik Nr 2). 

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  z  udziałem  

podwykonawców,  którzy wykonają następujące części przedmiotu  zamówienia: 

- ………………………………….  

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania obowiązujących przepisów 

prawa polskiego, zasad i wytycznych Instytucji Zarządzającej

Umowy. 

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy opisany w § 1 w terminie 

dni od dnia podpisania umowy tj. do 

2. Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest

przez Strony protokołu odbioru 

potwierdzać należyte wykonanie całego zamówienia 
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§ 1. 

Przedmiot umowy, postanowienia ogólne  

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia 

WDROŻENIE SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ – SYSTEM GIS DLA WIK

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków 

ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” 

II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z podpisaną w dniu 

19.04.2017r. z Umową nr POIŚ.02.03.00-00-0143/16-00 o dofinansowanie Projektu 

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim”. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego

zwanego Systemem lub Systemem GIS) umożliwiającego zarządzanie 

ewidencji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zamawiającego na 

obszarze Aglomeracji Dobrzeń Wielki. Głównym celem realizacji przedmiotu zamówienia jest 

usprawnienie procesu zarządzania majątkiem sieciowym wod-kan eksploatowanym przez 

W ramach zadania Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania, 

dostarczenia i wdrożenia kompletnego, funkcjonującego systemu GIS wraz z licencjami na 

jego użytkowanie przez Zamawiającego, zapewnienie gwarancji i wsparcia technicznego 

a także przeprowadzenie szkoleń dla personelu Zamawiającego

Systemu. 

Zakres przedmiotu zamówienia, do którego realizacji zobowiązuje się Wykonawca, 

określony jest szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik Nr 1)

 

Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  z  udziałem  

podwykonawców,  którzy wykonają następujące części przedmiotu  zamówienia: 

zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania obowiązujących przepisów 

prawa polskiego, zasad i wytycznych Instytucji Zarządzającej i postanowień niniejszej 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy opisany w § 1 w terminie 

od dnia podpisania umowy tj. do dnia ……..2019r. 

Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest

przez Strony protokołu odbioru końcowego. Protokół odbioru końcowego musi w swej treści 

należyte wykonanie całego zamówienia – dostawy, wdrożenia oraz 

System GIS Dla WiK 

 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego 

SYSTEM GIS DLA WIK”. 

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków 

ściekowa w aglomeracjach” 

II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu 

2020 zgodnie z podpisaną w dniu 

00 o dofinansowanie Projektu 

wdrożenie systemu informatycznego (dalej 

 oraz prowadzenie 

ewidencji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zamawiającego na 

obszarze Aglomeracji Dobrzeń Wielki. Głównym celem realizacji przedmiotu zamówienia jest 

ksploatowanym przez 

W ramach zadania Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania, 

funkcjonującego systemu GIS wraz z licencjami na 

wsparcia technicznego na 

a także przeprowadzenie szkoleń dla personelu Zamawiającego w 

Zakres przedmiotu zamówienia, do którego realizacji zobowiązuje się Wykonawca, 

miotu Zamówienia (Załącznik Nr 1) oraz ofercie 

Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  z  udziałem  

podwykonawców,  którzy wykonają następujące części przedmiotu  zamówienia:  

zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania obowiązujących przepisów 

i postanowień niniejszej 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy opisany w § 1 w terminie do 180 

Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest dzień podpisania 

Protokół odbioru końcowego musi w swej treści 

dostawy, wdrożenia oraz 
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przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego.

1. Wartość zamówienia strony ustalają na cenę brutto w wys

(słownie: ................... .../100

(słownie: ........................................

kwotę .................................. zł (słownie: ..................................................

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 

w oparciu o formularz ofertowy Wykonawcy złożony w prze

udzielenie zamówienia publicznego i zawiera wszelkie dostawy i czynności niezbędne do 

wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia

3. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zmiany wynagrodzenia z pow

niestarannego lub niekompletnego obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie dopuszcza 

wystawiania faktur częściowych.

4. Jednorazowe i ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o 

wystawioną prawidłowo pod względem merytorycznym i r

podstawie protokołu odbioru końcowego

terminie 30 - dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

5. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu 

wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury zostanie pomniejszona o wysokość kar 

umownych ustaloną w oparciu o zapisy 

6. Faktura za wykonanie przedmiotu za

wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian 

w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

8. W  razie  opóźnienia  płatności  z  winy  Zamawiającego  

zapłacić Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.  

9. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego 

należy:   

a) uzgadniania na bieżąco spraw technicznych

przedmiotu zamówienia z upoważnionymi przedstawicielami Wykonawcy

b) przekazanie Wykonawcy aktualnych materiałów geodezyjnych (map zasadniczych w 

postaci wektorowej wraz z danymi GESUT
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przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego. 

§ 3 

Wynagrodzenie 

Wartość zamówienia strony ustalają na cenę brutto w wysokości: ................................ zł. 

.../100) w tym: cena netto wynosi ...................................... zł

(słownie: ........................................ .../100), podatek VAT w wysokości ........% co stanowi

.................................. zł (słownie: ..................................................

Wynagrodzenie, określone w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, 

w oparciu o formularz ofertowy Wykonawcy złożony w przedmiotowym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego i zawiera wszelkie dostawy i czynności niezbędne do 

wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym

Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zmiany wynagrodzenia z pow

niestarannego lub niekompletnego obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie dopuszcza 

wystawiania faktur częściowych. 

Jednorazowe i ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o 

wystawioną prawidłowo pod względem merytorycznym i rachunkowym fakturę VAT, na 

podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Faktura będzie płatna w 

od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu 

wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury zostanie pomniejszona o wysokość kar 

umownych ustaloną w oparciu o zapisy niniejszej umowy. 

Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna przelewem na konto 

wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 

Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian 

w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT. 

W  razie  opóźnienia  płatności  z  winy  Zamawiającego  -  Zamawiający  jest  obowiązany  

zapłacić Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.   

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.

 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego 

uzgadniania na bieżąco spraw technicznych i organizacyjnych w sprawach realizacji 

przedmiotu zamówienia z upoważnionymi przedstawicielami Wykonawcy

onawcy aktualnych materiałów geodezyjnych (map zasadniczych w 

wraz z danymi GESUT) dla miejscowości należących do Gminy 

System GIS Dla WiK 

 

................................ zł. 

ena netto wynosi ...................................... zł 

podatek VAT w wysokości ........% co stanowi 

.................................. zł (słownie: .................................................. .../100). 

stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, zostało ustalone 

dmiotowym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego i zawiera wszelkie dostawy i czynności niezbędne do 

Zapytaniu ofertowym. 

Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zmiany wynagrodzenia z powodu 

niestarannego lub niekompletnego obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie dopuszcza 

Jednorazowe i ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o 

achunkowym fakturę VAT, na 

. Faktura będzie płatna w 

W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu 

wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury zostanie pomniejszona o wysokość kar 

przelewem na konto 

Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian 

 

Zamawiający  jest  obowiązany  

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego 

i organizacyjnych w sprawach realizacji 

przedmiotu zamówienia z upoważnionymi przedstawicielami Wykonawcy,   

onawcy aktualnych materiałów geodezyjnych (map zasadniczych w 

) dla miejscowości należących do Gminy 
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Dobrzeń Wielki.  

c) udostępnianie Wykonawcy

informacji i materiałów

zamówienia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego

d) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za 

zamówienia  przy zachowaniu  ustalonych w umowie warunków.  

 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy 

należy: 

a) pozyskanie we własnym zakresie i na swój koszt 

Brzezia i Świerkli należących do miasta Opola z właściwego ośrodka geodezji. 

Pozyskane przez Wykonawcę z ośrodka geodezji materiały źródłowe zostaną 

przekazane Zamawiającemu ra

b) realizacja przedmiotu 

ofercie i Zapytaniu ofertowym

wdrożenie oraz przeprowadzenie szkoleń

c) dostarczenie opracowanego systemu

pendrive wraz z kompletną 

sposobu instalacji i użytkowania 

d) wykonywanie wszelkich czynności w ramach przedmiotu zamówienia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i posiadaną wiedzą techniczną

e) kontaktowanie się w sprawach szczegółowych z upoważnionym przedstawicielem 

Zamawiającego,   

f) niezwłoczne wykonywanie czynności w zakresie bieżącego usuwania usterek, 

g) usuwanie zagrożeń w utrzymaniu ciągłości pracy systemu GIS, 

h) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o w

oraz zagrożeniach w użytkowanym systemie, 

i) zachowanie należytej ostrożności w kwestii ochrony danych gromadzonych w 

systemie, 

2. Na każde żądanie Zamawiającego 

wszystkich danych informatycznych 

liczonych od dnia zgłoszenia żądania

do formatu shp, natomiast pozostałych danych nieprzestrzennych 

binarnych. Niniejsze postanowienie obowiązuje w całym okresie obowiązywania niniejszej 

umowy, w okresie rękojmi/gwarancji oraz wsparcia technicznego, a także w okresie 

Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej – System GIS Dla WiK

4 

udostępnianie Wykonawcy wszelkich innych niż wymienione w § 4 ust. 1 lit. b

i materiałów technicznych niezbędnych do wykonania przedmiotu 

, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,  

zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wszelkie prace przy realizacji przedmiotu 

przy zachowaniu  ustalonych w umowie warunków.   

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy 

pozyskanie we własnym zakresie i na swój koszt materiałów geodezyjnych dla 

należących do miasta Opola z właściwego ośrodka geodezji. 

Pozyskane przez Wykonawcę z ośrodka geodezji materiały źródłowe zostaną 

przekazane Zamawiającemu razem z dokumentacją powykonawczą,

 zamówienia zgodnie z zakresem wyszczególnio

i Zapytaniu ofertowym, w tym m. in. dostarczenia systemu GIS, jego 

wdrożenie oraz przeprowadzenie szkoleń, 

dostarczenie opracowanego systemu w formie nośnika optycznego

kompletną dokumentacją systemu w języku polskim zawierającą opis 

i użytkowania systemu dla administratora oraz dla użytkownika

wykonywanie wszelkich czynności w ramach przedmiotu zamówienia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i posiadaną wiedzą techniczną,   

się w sprawach szczegółowych z upoważnionym przedstawicielem 

niezwłoczne wykonywanie czynności w zakresie bieżącego usuwania usterek, 

usuwanie zagrożeń w utrzymaniu ciągłości pracy systemu GIS,  

niezwłoczne informowanie Zamawiającego o występujących nieprawidłowościach 

oraz zagrożeniach w użytkowanym systemie,  

zachowanie należytej ostrożności w kwestii ochrony danych gromadzonych w 

Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do 

ormatycznych wprowadzonych do systemu GIS 

liczonych od dnia zgłoszenia żądania. W przypadku danych przestrzennych 

do formatu shp, natomiast pozostałych danych nieprzestrzennych - 

Niniejsze postanowienie obowiązuje w całym okresie obowiązywania niniejszej 

umowy, w okresie rękojmi/gwarancji oraz wsparcia technicznego, a także w okresie 

System GIS Dla WiK 

 

wszelkich innych niż wymienione w § 4 ust. 1 lit. b 

technicznych niezbędnych do wykonania przedmiotu 

wszelkie prace przy realizacji przedmiotu 

 

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy 

materiałów geodezyjnych dla obrębu 

należących do miasta Opola z właściwego ośrodka geodezji. 

Pozyskane przez Wykonawcę z ośrodka geodezji materiały źródłowe zostaną 

zem z dokumentacją powykonawczą, 

zakresem wyszczególnionym w złożonej 

, w tym m. in. dostarczenia systemu GIS, jego 

w formie nośnika optycznego lub dysku 

u polskim zawierającą opis 

systemu dla administratora oraz dla użytkownika,   

wykonywanie wszelkich czynności w ramach przedmiotu zamówienia zgodnie z 

się w sprawach szczegółowych z upoważnionym przedstawicielem 

niezwłoczne wykonywanie czynności w zakresie bieżącego usuwania usterek,  

ystępujących nieprawidłowościach 

zachowanie należytej ostrożności w kwestii ochrony danych gromadzonych w 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania mu 

 w terminie 7 dni 

. W przypadku danych przestrzennych - export danych 

 w formie plików 

Niniejsze postanowienie obowiązuje w całym okresie obowiązywania niniejszej 

umowy, w okresie rękojmi/gwarancji oraz wsparcia technicznego, a także w okresie 
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kolejnych 2 miesięcy liczonych od dnia wygaśnięcia pozostałych zobowiązań wykonawcy 

wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia

wszelkich czynności w ramach przedmiotu zamówienia i gotowości do odbioru końcowego.

Zamawiający w ciągu 4 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia, o którym mowa powyżej, 

wyznaczy termin odbioru końcowego. Odbiór końcowy musi zakończyć się nie później niż w 

ciągu 10 dni od dnia jego rozpoczęcia.

2. Odbiór końcowy zostanie dokonany przez upoważnionych przedstawicie

w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół 

odbioru, który będzie stanowił podstawę do rozliczenia przedmiotu umowy

protokołu odbioru będzie potwierdzała termin realizacji przedmiot

Wykonawcę. 

3. Zamawiający może podjąć decyzję o odmowie odbioru końcowego i przerwaniu czynności 

odbiorowych, jeśli w trakcie odbioru stwierdzi, że Wykonawca:

a) nie wykonał pełnego zakresu przedmiotu umowy,

b) nie przekazał Zamawiającemu kompletnych 

c) nie wykonał w wyznaczonym terminie zaleceń dotyczących usunięcia stwierdzonych 

wad i usterek.   

4. Przerwanie czynności odbioru 

ust. 3 oznacza, że procedury dotyczące określenia 

wszczynane są na nowo, ze wszystkimi skutkami obciążającymi Wykonawcę

5. Strony ustalają, że Wykonawca  po  zakończeniu  realizacji  przedmiotu  umowy,  podczas  

odbioru końcowego przedłoży i przekaże Zamawiającemu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 

2. Strony ustalają, iż okres gwarancji jest równoznaczny z okresem rękojmi.

3. Okres gwarancji i rękojmi 

ustala się na 36  miesięcy od  daty  końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 

4. Warunki gwarancji: 

a) przedmiot gwarancji obejmuje wszelkie dostawy i czynności wykonane w ramach 

niniejszej umowy, 
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miesięcy liczonych od dnia wygaśnięcia pozostałych zobowiązań wykonawcy 

cego wynikających z niniejszej umowy.  

 

§ 6 

Odbiór prac 

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia

wszelkich czynności w ramach przedmiotu zamówienia i gotowości do odbioru końcowego.

dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia, o którym mowa powyżej, 

wyznaczy termin odbioru końcowego. Odbiór końcowy musi zakończyć się nie później niż w 

ciągu 10 dni od dnia jego rozpoczęcia. 

Odbiór końcowy zostanie dokonany przez upoważnionych przedstawicie

w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół 

odbioru, który będzie stanowił podstawę do rozliczenia przedmiotu umowy

protokołu odbioru będzie potwierdzała termin realizacji przedmiot

Zamawiający może podjąć decyzję o odmowie odbioru końcowego i przerwaniu czynności 

odbiorowych, jeśli w trakcie odbioru stwierdzi, że Wykonawca: 

nie wykonał pełnego zakresu przedmiotu umowy, 

nie przekazał Zamawiającemu kompletnych dokumentów odbiorowych,

nie wykonał w wyznaczonym terminie zaleceń dotyczących usunięcia stwierdzonych 

Przerwanie czynności odbioru w związku z ujawnieniem się przyczyn, o których mowa w 

oznacza, że procedury dotyczące określenia dnia zakończenia oraz zgłoszenia odbioru 

wszczynane są na nowo, ze wszystkimi skutkami obciążającymi Wykonawcę

Strony ustalają, że Wykonawca  po  zakończeniu  realizacji  przedmiotu  umowy,  podczas  

przedłoży i przekaże Zamawiającemu oświadczenie

przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.   

§ 7 

Gwarancje i rękojmia 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji wykonany przedmiot zamówienia

, iż okres gwarancji jest równoznaczny z okresem rękojmi.

 oraz okres wsparcia technicznego dla przedmiot

od  daty  końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 

przedmiot gwarancji obejmuje wszelkie dostawy i czynności wykonane w ramach 

System GIS Dla WiK 

 
miesięcy liczonych od dnia wygaśnięcia pozostałych zobowiązań wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia 

wszelkich czynności w ramach przedmiotu zamówienia i gotowości do odbioru końcowego. 

dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia, o którym mowa powyżej, 

wyznaczy termin odbioru końcowego. Odbiór końcowy musi zakończyć się nie później niż w 

Odbiór końcowy zostanie dokonany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 

w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół 

odbioru, który będzie stanowił podstawę do rozliczenia przedmiotu umowy. Data podpisania 

protokołu odbioru będzie potwierdzała termin realizacji przedmiotu umowy przez 

Zamawiający może podjąć decyzję o odmowie odbioru końcowego i przerwaniu czynności 

dokumentów odbiorowych, 

nie wykonał w wyznaczonym terminie zaleceń dotyczących usunięcia stwierdzonych 

w związku z ujawnieniem się przyczyn, o których mowa w 

dnia zakończenia oraz zgłoszenia odbioru 

wszczynane są na nowo, ze wszystkimi skutkami obciążającymi Wykonawcę.   

Strony ustalają, że Wykonawca  po  zakończeniu  realizacji  przedmiotu  umowy,  podczas  

oświadczenie o wykonaniu 

wykonany przedmiot zamówienia. 

, iż okres gwarancji jest równoznaczny z okresem rękojmi. 

przedmiotu zamówienia 

od  daty  końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.  

przedmiot gwarancji obejmuje wszelkie dostawy i czynności wykonane w ramach 
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b) w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i 

usterek stwierdzonych w przedmiocie niniejszej umowy,

c) o wystąpieniu wady lub usterki w przedmiocie umowy Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę niezwłocznie po jej uj

elektroniczną lub telefonicznie 

Zamawiający w zawiadomieniu dokładnie opisze stwierdzoną wadę lub usterkę,

d) Wykonawca zobowiązany jest do usuwania zgłoszonej awarii lub u

uniemożliwiającej pełne wykorzystanie Systemu. Wykonawca 

przyczyn awarii lub usterki oraz 

dokonania ich zgłoszenia 

zgłoszenia. W sytuacjach wyjątkowych Zamawiający może przedłużyć czas na 

usunięcie awarii lub usterki

e) jeśli naprawa wady bądź usterki nie będzie możliwa przez zdany dostęp, Wykonawca 

będzie zobowiązany do naprawy wady lub usterki w oddziale Zamawiającego 

Zarządu Prowod Sp. z o. o., ul. Janiny Kłopockiej 3, 45

że w takiej sytuacji czas naprawy wady lub usterki będzie każdorazowo ustalany przez 

Strony, 

f) wszelkie prace na dostarczonym i wdrożonym u Zamawiającego Systemie, wymagają 

uzyskania jego zgody, 

g) Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad lub usterek, o 

którym mowa w lit. d, może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, 

h) usunięcie wady lub usterki oraz wszelkie prace na Systemie Zamawiającego zostaną 

potwierdzone protokolarnie przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

Protokół musi zawierać opis przeprowadzonych prac, uzasadnienie ich dokonania 

oraz ich rezultat, 

i) doradztwo w zakresie Systemu będzie prowadzone przez Wykonawcę w dni robocze 

w godzinach 7:00 – 15:00 telefonicznie, za pośrednictwem Internetu lub w siedzibie 

Zamawiającego, 

j) termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w którym 

lub usterki – nie było możliwe normalne użytkowanie przedmiotu umowy

przypadku, gdy sumaryczny czas przestoju systemu będzie większy od 14 dni to okres 

gwarancji zostanie przedłużony o czas przestoju

k) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z

usterki przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji i rękojmi,

l) gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstałych wskutek:

− działania siły wyższej,

− niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu 
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w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i 

usterek stwierdzonych w przedmiocie niniejszej umowy, 

o wystąpieniu wady lub usterki w przedmiocie umowy Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę niezwłocznie po jej ujawnieniu w formie pisemnej, faxem, pocztą 

elektroniczną lub telefonicznie – zgodnie z wyborem Zamawiającego, przy czym 

Zamawiający w zawiadomieniu dokładnie opisze stwierdzoną wadę lub usterkę,

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania zgłoszonej awarii lub u

uniemożliwiającej pełne wykorzystanie Systemu. Wykonawca 

przyczyn awarii lub usterki oraz przystąpi do ich usunięcia w ciągu 

zgłoszenia a także zakończy prace nie później niż w ciągu 

zgłoszenia. W sytuacjach wyjątkowych Zamawiający może przedłużyć czas na 

usunięcie awarii lub usterki po wcześniejszych ustaleniach pomiędzy Stronami

jeśli naprawa wady bądź usterki nie będzie możliwa przez zdany dostęp, Wykonawca 

ązany do naprawy wady lub usterki w oddziale Zamawiającego 

Zarządu Prowod Sp. z o. o., ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole z tym zastrzeżeniem, 

że w takiej sytuacji czas naprawy wady lub usterki będzie każdorazowo ustalany przez 

prace na dostarczonym i wdrożonym u Zamawiającego Systemie, wymagają 

 

Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad lub usterek, o 

którym mowa w lit. d, może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i 

usunięcie wady lub usterki oraz wszelkie prace na Systemie Zamawiającego zostaną 

potwierdzone protokolarnie przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

Protokół musi zawierać opis przeprowadzonych prac, uzasadnienie ich dokonania 

doradztwo w zakresie Systemu będzie prowadzone przez Wykonawcę w dni robocze 

15:00 telefonicznie, za pośrednictwem Internetu lub w siedzibie 

termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w którym – na skutek 

nie było możliwe normalne użytkowanie przedmiotu umowy

gdy sumaryczny czas przestoju systemu będzie większy od 14 dni to okres 

gwarancji zostanie przedłużony o czas przestoju, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek wady lub 

usterki przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji i rękojmi,

gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstałych wskutek: 

działania siły wyższej, 

niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu 

System GIS Dla WiK 

 
w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i 

o wystąpieniu wady lub usterki w przedmiocie umowy Zamawiający powiadomi 

awnieniu w formie pisemnej, faxem, pocztą 

zgodnie z wyborem Zamawiającego, przy czym 

Zamawiający w zawiadomieniu dokładnie opisze stwierdzoną wadę lub usterkę, 

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania zgłoszonej awarii lub usterki, 

uniemożliwiającej pełne wykorzystanie Systemu. Wykonawca dokona analizy 

usunięcia w ciągu 8 godziny od 

zakończy prace nie później niż w ciągu 48 godzin od 

zgłoszenia. W sytuacjach wyjątkowych Zamawiający może przedłużyć czas na 

po wcześniejszych ustaleniach pomiędzy Stronami, 

jeśli naprawa wady bądź usterki nie będzie możliwa przez zdany dostęp, Wykonawca 

ązany do naprawy wady lub usterki w oddziale Zamawiającego – Biuro 

z tym zastrzeżeniem, 

że w takiej sytuacji czas naprawy wady lub usterki będzie każdorazowo ustalany przez 

prace na dostarczonym i wdrożonym u Zamawiającego Systemie, wymagają 

Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad lub usterek, o 

którym mowa w lit. d, może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i 

usunięcie wady lub usterki oraz wszelkie prace na Systemie Zamawiającego zostaną 

potwierdzone protokolarnie przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

Protokół musi zawierać opis przeprowadzonych prac, uzasadnienie ich dokonania 

doradztwo w zakresie Systemu będzie prowadzone przez Wykonawcę w dni robocze 

15:00 telefonicznie, za pośrednictwem Internetu lub w siedzibie 

na skutek zaistniałej wady 

nie było możliwe normalne użytkowanie przedmiotu umowy. W 

gdy sumaryczny czas przestoju systemu będzie większy od 14 dni to okres 

a wszelkie szkody powstałe wskutek wady lub 

usterki przedmiotu zamówienia w okresie trwania gwarancji i rękojmi, 

niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu 
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umowy. 

5. W okresie trwania rękojmi Zamawiający może realizować uprawnienia przewidziane  

przepisami kodeksu cywilnego.

Wykonawcy wspólnie 

1. Postanowienia niniejszej umowy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ją 

realizujących. 

2. Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę solidarnie odpowiadają za jej należyte 

wykonanie.   

3. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę

upoważnionego do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców 

realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna. Pełnomocnik upoważniony jest także do 

wystawiania faktury VAT, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania 

poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

4. Liderem, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu jest: 

- ….................................................

5. Wykonawca nie zmieni swojego 

niniejszej Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego, a każda taka zmiana dokonana bez 

zgody Zamawiającego będzie uważana za naruszenie zapisów Umowy

1. Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę personelu 

wymienionego w Ofercie. Zmiana taka jest możliwa po wcześniejszym

najmniej 10 dni przed planowaną zmianą 

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego

2. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuj

następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

b) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy,

c) jeżeli jego zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych

od Wykonawcy (np. rezygnacji,  itp.).

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany personelu kluczowego, jeżeli uzna, że nie 

wykonuje bądź nienależycie wykonuje on swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy

4. Wykonawca obowiązany jest na każde żądanie 

kluczowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie

5. W przypadku zmiany personelu kluczowego, osoba zaproponowana przez Wykonawcę 
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W okresie trwania rękojmi Zamawiający może realizować uprawnienia przewidziane  

przepisami kodeksu cywilnego.  

§ 8 

Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot umowy 

niniejszej umowy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ją 

Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę solidarnie odpowiadają za jej należyte 

Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę  wyznaczają spośród siebie pełnomocnika 

onego do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców 

realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna. Pełnomocnik upoważniony jest także do 

wystawiania faktury VAT, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania 

zecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

Liderem, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu jest:  

..............................................   

Wykonawca nie zmieni swojego składu ani statusu podczas całego okresu w

niniejszej Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego, a każda taka zmiana dokonana bez 

zgody Zamawiającego będzie uważana za naruszenie zapisów Umowy. 

 

§ 9 

Zmiana personelu Wykonawcy 

Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę personelu 

wymienionego w Ofercie. Zmiana taka jest możliwa po wcześniejszym

najmniej 10 dni przed planowaną zmianą – pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i po 

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.  

Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę personelu kluczowego w 

 

śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy,

jeżeli jego zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych

od Wykonawcy (np. rezygnacji,  itp.).  

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany personelu kluczowego, jeżeli uzna, że nie 

wykonuje bądź nienależycie wykonuje on swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy

obowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego, zmienić personel 

kluczowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.  

W przypadku zmiany personelu kluczowego, osoba zaproponowana przez Wykonawcę 

System GIS Dla WiK 

 

W okresie trwania rękojmi Zamawiający może realizować uprawnienia przewidziane  

 

niniejszej umowy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ją 

Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę solidarnie odpowiadają za jej należyte 

wyznaczają spośród siebie pełnomocnika 

onego do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców 

realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna. Pełnomocnik upoważniony jest także do 

wystawiania faktury VAT, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania 

zecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

składu ani statusu podczas całego okresu wykonywania 

niniejszej Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego, a każda taka zmiana dokonana bez 

Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę personelu kluczowego 

wymienionego w Ofercie. Zmiana taka jest możliwa po wcześniejszym – w terminie co 

pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i po 

e zmianę personelu kluczowego w 

nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, 

jeżeli jego zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany personelu kluczowego, jeżeli uzna, że nie 

wykonuje bądź nienależycie wykonuje on swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.  

Zamawiającego, zmienić personel 

W przypadku zmiany personelu kluczowego, osoba zaproponowana przez Wykonawcę 
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musi spełniać warunki udziału w postępowaniu o udzielen

których mowa w Zapytaniu ofertowym, w odniesieniu do osób które będą brały udział w 

wykonywaniu przedmiotu zamówienia

6. W okresie wykonywania niniejszej Umowy Wykonawca może udzielić urlopu personelowi 

kluczowemu, na następujących warunkach:

a) terminu urlopów zo

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wykazać terminy urlopów personelu 

oraz zaproponować osoby ich zastępujące z co najmniej miesięcznym 

wyprzedzeniem, 

b) wszystkie osoby zastępujące, w okresie urlopu perso

przez Zamawiającego, m. in. na podstawie dokumentów potwierdzających ich 

kwalifikacje. Do osób zastępujących personel kluczowy mają zastosowanie zapisy 

ust. 5 niniejszego paragrafu.

7. Zmiana personelu kluczowego, dokonana na po

sporządzania pisemnego aneksu do Umowy.

1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie stron 

Umowy będzie dokonywane w formie pisemnej, z uwzględnieniem zapisów 

2. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy stronami niniejszej Umowy będzie 

sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana faxem lub pocztą 

elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie przes

wysłaną za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego, firmy kurierskiej lub 

doręczoną osobiście na adresy i w sposób podany poniżej:

a) Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym oraz 

nadzorowanie wykonywania niniejszej Umowy w 

- Imię i nazwisko -   

- Adres -    

- Telefon, adres e-mail 

b) Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z 

nadzorowanie wykonywania niniejszej Umowy w imieniu 

- Imię i nazwisko -   

- Adres -    

- Telefon, adres e-mail 

3. Każde polecenie Zamawiającego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od 

momentu jego przekazania i winno zostać potwierdzone w formie pisemnej w terminie do 3 
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musi spełniać warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o 

h mowa w Zapytaniu ofertowym, w odniesieniu do osób które będą brały udział w 

wykonywaniu przedmiotu zamówienia.  

W okresie wykonywania niniejszej Umowy Wykonawca może udzielić urlopu personelowi 

kluczowemu, na następujących warunkach:   

terminu urlopów zostaną uprzednio uzgodnione i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wykazać terminy urlopów personelu 

oraz zaproponować osoby ich zastępujące z co najmniej miesięcznym 

wszystkie osoby zastępujące, w okresie urlopu personelu, muszą być zatwierdzone 

przez Zamawiającego, m. in. na podstawie dokumentów potwierdzających ich 

Do osób zastępujących personel kluczowy mają zastosowanie zapisy 

ust. 5 niniejszego paragrafu.   

Zmiana personelu kluczowego, dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga 

sporządzania pisemnego aneksu do Umowy. 

 

§ 10 

Komunikacja 

Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie stron 

Umowy będzie dokonywane w formie pisemnej, z uwzględnieniem zapisów 

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy stronami niniejszej Umowy będzie 

sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana faxem lub pocztą 

elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie przes

wysłaną za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego, firmy kurierskiej lub 

doręczoną osobiście na adresy i w sposób podany poniżej: 

Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym oraz 

nadzorowanie wykonywania niniejszej Umowy w imieniu Wykonawcy jest:

 …………………………… 

 …………………………… 

mail -  ……………………………. 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z 

nadzorowanie wykonywania niniejszej Umowy w imieniu Zamawiającego

 …………………………… 

 …………………………… 

mail -  ……………………………. 

Każde polecenie Zamawiającego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od 

momentu jego przekazania i winno zostać potwierdzone w formie pisemnej w terminie do 3 

System GIS Dla WiK 

 
ie zamówienia publicznego, o 

h mowa w Zapytaniu ofertowym, w odniesieniu do osób które będą brały udział w 

W okresie wykonywania niniejszej Umowy Wykonawca może udzielić urlopu personelowi 

staną uprzednio uzgodnione i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wykazać terminy urlopów personelu 

oraz zaproponować osoby ich zastępujące z co najmniej miesięcznym 

nelu, muszą być zatwierdzone 

przez Zamawiającego, m. in. na podstawie dokumentów potwierdzających ich 

Do osób zastępujących personel kluczowy mają zastosowanie zapisy 

dstawie niniejszego paragrafu nie wymaga 

Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie stron 

Umowy będzie dokonywane w formie pisemnej, z uwzględnieniem zapisów ust. 2.  

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy stronami niniejszej Umowy będzie 

sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana faxem lub pocztą 

elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie przesyłką 

wysłaną za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego, firmy kurierskiej lub 

Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym oraz 

imieniu Wykonawcy jest: 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz 

Zamawiającego jest: 

Każde polecenie Zamawiającego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od 

momentu jego przekazania i winno zostać potwierdzone w formie pisemnej w terminie do 3 
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dni roboczych od jego przekazania

4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Z

przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, że polecenie Zamawiającego wykracza poza jego 

uprawnienia lub poza zakres niniejszej Umowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania takiego polecenia powiadomi o tym Zamawiającego pisemnie, przedsta

swoje stanowisko. 

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy swoją decyzje pisemnie w ciągu 3 dni roboczych od 

daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 4.

1. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać obowiązujących

ochronie danych osobowych oraz zapewnić poufność danych w związku z realizacją 

wdrożenia systemu GIS. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych 

stanowiących tajemnicę Zamawiającego, które zostały udostę

Zamawiającego w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz uzyskanych przy okazji jej 

wykonywania a także nie ujawniać ich osobom trzecim poza upoważnionymi pracownikami 

Wykonawcy i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy.

3. Zobowiązanie zawarte w ust. 2 niniejszego paragrafu zachowa swą ważność również po 

zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne środki działania dla zapewnienia 

bezpieczeństwa przechowywania informacji poufnych oraz uzyska

przed dopuszczeniem ich do pracy nad realizacją umowy, pisemne zobowiązania o 

zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego.

5. Klauzula poufności nie dotyczy informacji, które są powszechnie znane lub które w 

uzasadniony sposób mogą być uważane za powszechnie znane.

6. W przypadku, gdyby Zamawiający poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez Wykonawcę 

postanowień klauzuli poufności, będzie miał prawo żądać natychmiastowego zaniechania 

naruszeń oraz pokrycia wszelkich

naruszenia, w tym kosztów postępowania sądowego.

Prawa do przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca oświadcza, że jest autorem oprogramowania stanowiącego przedmiot 

zamówienia. 

2. Z chwilą przekazania Systemu, 
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dni roboczych od jego przekazania.  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Z

przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, że polecenie Zamawiającego wykracza poza jego 

lub poza zakres niniejszej Umowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania takiego polecenia powiadomi o tym Zamawiającego pisemnie, przedsta

Zamawiający przekaże Wykonawcy swoją decyzje pisemnie w ciągu 3 dni roboczych od 

daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 4. 

 

§ 11 

Bezpieczeństwo danych 

Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać obowiązujących

ochronie danych osobowych oraz zapewnić poufność danych w związku z realizacją 

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych 

stanowiących tajemnicę Zamawiającego, które zostały udostępnione Wykonawcy przez 

Zamawiającego w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz uzyskanych przy okazji jej 

wykonywania a także nie ujawniać ich osobom trzecim poza upoważnionymi pracownikami 

Wykonawcy i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy. 

Zobowiązanie zawarte w ust. 2 niniejszego paragrafu zachowa swą ważność również po 

zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy. 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne środki działania dla zapewnienia 

bezpieczeństwa przechowywania informacji poufnych oraz uzyska od swoich pracowników, 

przed dopuszczeniem ich do pracy nad realizacją umowy, pisemne zobowiązania o 

zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego.

Klauzula poufności nie dotyczy informacji, które są powszechnie znane lub które w 

zasadniony sposób mogą być uważane za powszechnie znane. 

W przypadku, gdyby Zamawiający poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez Wykonawcę 

postanowień klauzuli poufności, będzie miał prawo żądać natychmiastowego zaniechania 

naruszeń oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z usuwaniem skutków tego 

naruszenia, w tym kosztów postępowania sądowego. 

 

§ 12 

Prawa do przedmiotu zamówienia 

oświadcza, że jest autorem oprogramowania stanowiącego przedmiot 

Z chwilą przekazania Systemu, Zamawiający uzyskuje prawo do: 

System GIS Dla WiK 

 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego. W 

przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, że polecenie Zamawiającego wykracza poza jego 

lub poza zakres niniejszej Umowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania takiego polecenia powiadomi o tym Zamawiającego pisemnie, przedstawiając 

Zamawiający przekaże Wykonawcy swoją decyzje pisemnie w ciągu 3 dni roboczych od 

Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów o 

ochronie danych osobowych oraz zapewnić poufność danych w związku z realizacją 

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych 

pnione Wykonawcy przez 

Zamawiającego w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz uzyskanych przy okazji jej 

wykonywania a także nie ujawniać ich osobom trzecim poza upoważnionymi pracownikami 

Zobowiązanie zawarte w ust. 2 niniejszego paragrafu zachowa swą ważność również po 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne środki działania dla zapewnienia 

od swoich pracowników, 

przed dopuszczeniem ich do pracy nad realizacją umowy, pisemne zobowiązania o 

zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego. 

Klauzula poufności nie dotyczy informacji, które są powszechnie znane lub które w 

W przypadku, gdyby Zamawiający poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez Wykonawcę 

postanowień klauzuli poufności, będzie miał prawo żądać natychmiastowego zaniechania 

kosztów związanych z usuwaniem skutków tego 

oświadcza, że jest autorem oprogramowania stanowiącego przedmiot 
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a) własności materialnych substytutów Systemu, tj. nośników optycznych i 

dokumentacji, 

b) wymiany Systemu w przypadku stwierdzenia wad fizycznych w jego materialnych 

substytutach (wady nośników optycznych).

3. Wykonawca oświadcza, że 

ofertowym oraz złożonej ofercie.

4. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielania licencji oraz do modyfikacji w 

pełnym zakresie funkcjonalnym.

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu nie podlegającej przen

nieograniczonej w czasie na użytkowanie Systemu oraz administratora (w tym użytkowników 

zdalnych). 

6. Udzielona licencja Systemu obejmuje:

a) prawo do użytkowania Systemu w ramach zawartej umowy,

b) prawo do korzystania z dokumentacji dostarczanej

c) prawo do sporządzania kopii systemu dla celów archiwalnych lub jako kopii 

zapasowych z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu,

d) prawo do wprowadzania wszelkich zmian w Systemie i/lub jego uzupełnienie.

7. Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie 

może trwale lub czasowo zwielokrotniać Systemu w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie.

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że 

personel nie realizują obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, poinformuje o tym 

Wykonawcę równocześnie wzywając go do prawidłowego wykonywania przedmiotu 

niniejszej Umowy w terminie wskazanym w wezwaniu.

2. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wartości całkowitego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

licząc od upływu wyznaczonego terminu.

3. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy:

a) usunięcia wad w wyznaczonym terminie oraz zapłacenia kary umownej w wysokości 

0,05% całkowitego wynagrodzenia br

Umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wskazanej przez Zamawiającego wady 

względem wyznaczonego terminu

b) kary umownej w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym 
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materialnych substytutów Systemu, tj. nośników optycznych i 

wymiany Systemu w przypadku stwierdzenia wad fizycznych w jego materialnych 

substytutach (wady nośników optycznych). 

Wykonawca oświadcza, że System posiada funkcjonalności określone w Zapytaniu 

ofertowym oraz złożonej ofercie. 

Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielania licencji oraz do modyfikacji w 

pełnym zakresie funkcjonalnym. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu nie podlegającej przen

nieograniczonej w czasie na użytkowanie Systemu oraz administratora (w tym użytkowników 

Udzielona licencja Systemu obejmuje: 

prawo do użytkowania Systemu w ramach zawartej umowy, 

prawo do korzystania z dokumentacji dostarczanej wraz z Systemem,

prawo do sporządzania kopii systemu dla celów archiwalnych lub jako kopii 

zapasowych z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu,

prawo do wprowadzania wszelkich zmian w Systemie i/lub jego uzupełnienie.

przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie 

może trwale lub czasowo zwielokrotniać Systemu w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie. 

§ 13 

Kary umowne 

ypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca lub jego kluczowy 

personel nie realizują obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, poinformuje o tym 

Wykonawcę równocześnie wzywając go do prawidłowego wykonywania przedmiotu 

niniejszej Umowy w terminie wskazanym w wezwaniu. 

zymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wartości całkowitego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki

aczonego terminu. 

W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy: 

usunięcia wad w wyznaczonym terminie oraz zapłacenia kary umownej w wysokości 

0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1

Umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wskazanej przez Zamawiającego wady 

względem wyznaczonego terminu; 

kary umownej w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym 
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materialnych substytutów Systemu, tj. nośników optycznych i 

wymiany Systemu w przypadku stwierdzenia wad fizycznych w jego materialnych 

System posiada funkcjonalności określone w Zapytaniu 

Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielania licencji oraz do modyfikacji w 

Wykonawca udziela Zamawiającemu nie podlegającej przeniesieniu licencji 

nieograniczonej w czasie na użytkowanie Systemu oraz administratora (w tym użytkowników 

wraz z Systemem, 

prawo do sporządzania kopii systemu dla celów archiwalnych lub jako kopii 

zapasowych z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu, 

prawo do wprowadzania wszelkich zmian w Systemie i/lub jego uzupełnienie. 

przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie 

może trwale lub czasowo zwielokrotniać Systemu w całości lub w części jakimikolwiek 

Wykonawca lub jego kluczowy 

personel nie realizują obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, poinformuje o tym 

Wykonawcę równocześnie wzywając go do prawidłowego wykonywania przedmiotu 

zymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wartości całkowitego 

niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki 

W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu Umowy przez 

usunięcia wad w wyznaczonym terminie oraz zapłacenia kary umownej w wysokości 

§ 3 ust. 1 niniejszej 

Umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wskazanej przez Zamawiającego wady 

kary umownej w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym 
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mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu 

Umowy w ustalonym w § 2 terminie

4. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% ca

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% 

całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

6. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wyniosą więcej niż 

10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

Zamawiający po powiadomie

Wykonawcy bądź zażądać stosownego obniżenia jego wynagrodzenia

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kar umownych, o których mowa 

8. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania niniejszej Umowy obejmuje rzeczywiste i bezpośrednie szkody i straty poniesione 

przez Zamawiającego (z wyłączeniem utraconych korzyści) i ograni

stanowiącej równowartość 100% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 

ust. 1 niniejszej Umowy, z tym zastrzeżeniem, że łączna wysokość kar umownych z 

wszystkich objętych niniejszą Umową ograniczona jest do kwoty stanowiące

30% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość  istotnych  zmian  umowy  w  stosunku  

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych poniżej okoliczności:  

1) istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do sposobu 

wykonywania przedmiotu zamówienia,

2) zmiany wysokości obowiązującej  stawki  podatku  VAT,  gdy  w  trakcie  realizacji  

przedmiotu umowy nastąpi 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w  

§ 2 niniejszej Umowy, w zakres

3) zmiany regulacji  prawnych  odnoszących  się  do  praw  i  obowiązków  stron  umowy, 

wprowadzonych  po  zawarciu  umowy,  wywołujących  niezbędną  potrzebę  zmiany  

sposobu realizacji  umowy,  Zamawiający  dopusz

realizacji  umowy,  

4) możliwość  zmiany  terminu  realizacji  umowy  w  przypadku  wystąpienia  
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niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu 

Umowy w ustalonym w § 2 terminie; 

przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% ca

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 

przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% 

zenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy

Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wyniosą więcej niż 

10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy może odstąpić od niniejszej Umowy z winy 

Wykonawcy bądź zażądać stosownego obniżenia jego wynagrodzenia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie

Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania niniejszej Umowy obejmuje rzeczywiste i bezpośrednie szkody i straty poniesione 

przez Zamawiającego (z wyłączeniem utraconych korzyści) i ograniczona jest do kwoty 

stanowiącej równowartość 100% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 

ust. 1 niniejszej Umowy, z tym zastrzeżeniem, że łączna wysokość kar umownych z 

wszystkich objętych niniejszą Umową ograniczona jest do kwoty stanowiące

30% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

 

§ 14 

Zmian treści umowy 

Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość  istotnych  zmian  umowy  w  stosunku  

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych poniżej okoliczności:   

istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do sposobu 

wykonywania przedmiotu zamówienia, 

obowiązującej  stawki  podatku  VAT,  gdy  w  trakcie  realizacji  

umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT. W takim przypadku 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w  

2 niniejszej Umowy, w zakresie w jakim będzie to wynikało z przepisów,

zmiany regulacji  prawnych  odnoszących  się  do  praw  i  obowiązków  stron  umowy, 

wprowadzonych  po  zawarciu  umowy,  wywołujących  niezbędną  potrzebę  zmiany  

sposobu realizacji  umowy,  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  sposobu  

możliwość  zmiany  terminu  realizacji  umowy  w  przypadku  wystąpienia  
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niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu 

przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% całkowitego 

przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% 

niniejszej Umowy. 

Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wyniosą więcej niż 

 niniejszej Umowy, 

niu Wykonawcy może odstąpić od niniejszej Umowy z winy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

w niniejszym paragrafie. 

Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania niniejszej Umowy obejmuje rzeczywiste i bezpośrednie szkody i straty poniesione 

czona jest do kwoty 

stanowiącej równowartość 100% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 

ust. 1 niniejszej Umowy, z tym zastrzeżeniem, że łączna wysokość kar umownych z 

wszystkich objętych niniejszą Umową ograniczona jest do kwoty stanowiącej równowartość 

30% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 

Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość  istotnych  zmian  umowy  w  stosunku  

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do sposobu 

obowiązującej  stawki  podatku  VAT,  gdy  w  trakcie  realizacji  

zmiana stawki podatku VAT. W takim przypadku 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w  

ie w jakim będzie to wynikało z przepisów,  

zmiany regulacji  prawnych  odnoszących  się  do  praw  i  obowiązków  stron  umowy, 

wprowadzonych  po  zawarciu  umowy,  wywołujących  niezbędną  potrzebę  zmiany  

cza  możliwość  zmiany  sposobu  

możliwość  zmiany  terminu  realizacji  umowy  w  przypadku  wystąpienia  
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którejkolwiek z okoliczności  wymienionych  w  lit.  a

może  ulec  odpowiedniemu przedłużeniu  o  c

wykonywania  jej  przedmiotu  w  sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania 

tych okoliczności, tj.:  

a) wystąpienia  nieprzewidzianych  okoliczności  uniemożliwiających  realizację  

umowy w terminie  poprzez  wyjątko

atmosferyczne,  działanie  siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się 

wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do 

zapobieżenia przez Stronę lub Strony umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, 

uniemożliwiającej prowadzenie prac, dokonywanie odbioru, 

b) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich

utrudnienia prac, zawieszenia wykonywania lub przeszkodami dającymi się 

przypisać Zamawiającemu, 

c) działania  osób  trzecich,  nie 

stron,  które uniemożliwią wykonywanie 

d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy  

skutkujące niemożnością prowadzenia prac; 

5) zmiany  osób  przewidzianych  do  realizacji  zamówienia  przez  Strony  w  przypadku 

nieprzewidzianych  zdarzeń  losowych  między  innymi  takich  jak:  śmierć,  choroba,  

ustanie stosunku  pracy pod warunkiem,  że osoby zaproponowane będą posiadały  

takie  same kwalifikacje jak osoby wskazane w 

6) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych 

w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy 

będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub

zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji; 

7) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług od dotychczasowego 

Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i 

zostały spełnione łącznie 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych 

lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 

interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 

zamówienia podstawowego

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w 

8) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełn

następujące warunki: 
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okoliczności  wymienionych  w  lit.  a-d.  Termin  wykonania  umowy  

może  ulec  odpowiedniemu przedłużeniu  o  czas  niezbędny  do  zakończenia  

wykonywania  jej  przedmiotu  w  sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania 

 

wystąpienia  nieprzewidzianych  okoliczności  uniemożliwiających  realizację  

w terminie  poprzez  wyjątkowo  niesprzyjające  warunki  

atmosferyczne,  działanie  siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się 

wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do 

zapobieżenia przez Stronę lub Strony umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, 

możliwiającej prowadzenie prac, dokonywanie odbioru,  

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich

utrudnienia prac, zawieszenia wykonywania lub przeszkodami dającymi się 

przypisać Zamawiającemu,  

działania  osób  trzecich,  nie  będące  konsekwencją  winy  którejkolwiek ze 

stron,  które uniemożliwią wykonywanie przedmiotu Umowy

inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy  

skutkujące niemożnością prowadzenia prac;  

zmiany  osób  przewidzianych  do  realizacji  zamówienia  przez  Strony  w  przypadku 

nieprzewidzianych  zdarzeń  losowych  między  innymi  takich  jak:  śmierć,  choroba,  

ustanie stosunku  pracy pod warunkiem,  że osoby zaproponowane będą posiadały  

e  same kwalifikacje jak osoby wskazane w Umowie;  

usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych 

w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy 

będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej 

zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji;  

zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług od dotychczasowego 

Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i 

zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

miana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych 

lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 

interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 

zamówienia podstawowego, 

nawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w Umowie, 

zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełn
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ermin  wykonania  umowy  

zas  niezbędny  do  zakończenia  

wykonywania  jej  przedmiotu  w  sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania 

wystąpienia  nieprzewidzianych  okoliczności  uniemożliwiających  realizację  

wo  niesprzyjające  warunki  

atmosferyczne,  działanie  siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się 

wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do 

zapobieżenia przez Stronę lub Strony umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, 

 

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, 

utrudnienia prac, zawieszenia wykonywania lub przeszkodami dającymi się 

konsekwencją  winy  którejkolwiek ze 

przedmiotu Umowy,   

inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy  

zmiany  osób  przewidzianych  do  realizacji  zamówienia  przez  Strony  w  przypadku 

nieprzewidzianych  zdarzeń  losowych  między  innymi  takich  jak:  śmierć,  choroba,  

ustanie stosunku  pracy pod warunkiem,  że osoby zaproponowane będą posiadały  

usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych 

w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy 

niejasności i doprecyzowanie jej 

zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług od dotychczasowego 

Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i 

miana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych 

lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 

interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 

nawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie 
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a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w Umowie,

9) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

Wykonawca:  

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia waru

niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 

zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 

jego podwykonawców

10) zaistnieje istotna zmiana okolicznoś

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

chwili zawarcia Umowy,

2. W  przypadku  zmian  dotyczących  osób  uczestniczących  w  realizacji 

podmiotów,  udostępniających  swoje  zasoby,  każdorazowo  muszą  wy

zapisane  w  Zapytaniu ofertowym i złożonej  ofercie.

3. Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednoc

do  wyrażenia takiej zgody.  

4. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane na podstawie obustronnie  uzgodnionych 

aneksów do umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie 

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

Zamawiający może od niej odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą 

pod rygorem  nieważności  takiej  zmiany  tylko  w  przypadkach określonych 

Umowie.  

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie 

odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: 
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konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w Umowie, 

Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 

niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 

 

w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 

jego podwykonawców 

zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części przedmiotu 

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

chwili zawarcia Umowy, 

W  przypadku  zmian  dotyczących  osób  uczestniczących  w  realizacji 

pniających  swoje  zasoby,  każdorazowo  muszą  wy

zapisane  w  Zapytaniu ofertowym i złożonej  ofercie. 

Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie  zobowiązania  Zamawiającego  

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane na podstawie obustronnie  uzgodnionych 

aneksów do umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie 

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

Zamawiający może od niej odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części niniejszej Umowy.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą Stron, wyrażoną na piśmie 

eważności  takiej  zmiany  tylko  w  przypadkach określonych 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie 

odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: 
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konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

nki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 

niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 

w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 

ci powodująca, że wykonanie części przedmiotu 

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

W  przypadku  zmian  dotyczących  osób  uczestniczących  w  realizacji zamówienia,  osób,  

pniających  swoje  zasoby,  każdorazowo  muszą  wypełnić wymagania  

Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które 

ześnie  zobowiązania  Zamawiającego  

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane na podstawie obustronnie  uzgodnionych 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie 

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

Zamawiający może od niej odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać 

niniejszej Umowy. 

tron, wyrażoną na piśmie 

eważności  takiej  zmiany  tylko  w  przypadkach określonych niniejszej 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają wszystkie 

odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: 



ZP/PROW/11/2018 – Wdrożenie

 

Kodeks cywilny, Regulamin udzielania zamówień publicznych przez PROWOD Spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko oraz 

kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

na lata 2014-2020” z dnia 28 lipca 2017r. (

5. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem ni

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego

6. Niniejszą Umowę sporządzono w 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

7. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniej podpisania j

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                             WYKONAWCA:

 

 

 

........................................................
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amin udzielania zamówień publicznych przez PROWOD Spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko oraz regulacje ujęte w dokumencie pn.: „Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2020” z dnia 28 lipca 2017r. (MIiR/IiŚ 2014-2020/26(2)/07/2017)

Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego 

mowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniej podpisania jej przez obie Strony.

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                             WYKONAWCA:

........................................................    ........................................................
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amin udzielania zamówień publicznych przez PROWOD Spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup w ramach Programu Operacyjnego 

w dokumencie pn.: „Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2020/26(2)/07/2017).  

niejszej Umowy będą rozstrzygane 

jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla 

ej przez obie Strony. 

ZAMAWIAJĄCY:                                                             WYKONAWCA: 

........................................................ 


