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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

 

WZÓR UMOWY 

O WYKONANIE USŁUGI 

ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" 

zawarta w Opolu, dnia ......................................... pomiędzy 

 

Powiatem Opolskim , ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

1. ........................................................................................ 

2. ........................................................................................ 

 

a ................................................................................................................................................... 

reprezentowaną przez ..................................................................................................................... 

 

zwanym w dalszej treści Wykonawcą z drugiej strony, 

o treści następującej: 

§ 1 

1. Umowa nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(art.4 pkt. 8). 

2. Przedmiotem umowy jest opracowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego projektów SIWZ 

(Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) wraz z wymaganymi załącznikami oraz wsparcie 

Zamawiającego w postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawcy systemu w projekcie 

pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” zgodnie ze 

złożoną ofertą Wykonawcy z dnia .........................................., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy.  

3. Projekt „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa

opolskiego” zwanym w dalszej części umowy Projektem jest realizowany w latach 2018-2020 

i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
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Działanie 10.03. E-usługi publiczne. 

§ 2 

Wymagania techniczne wykonania przedmiotu umowy określa opis techniczny wykonania usługi 

stanowiący załącznik nr 2 do umowy. 

§ 3 

1. Termin opracowania SIWZ – wynosi do 60 dni od daty podpisania umowy. 

2. Termin wykonania wsparcia dla postępowań przetargowych – w terminach wynikających 

z poszczególnych postępowań przetargowych. 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za wykonanie całości prac określonych w § 1 ust. 2 umowy ustala 

się w kwocie: 

(netto)   ..................................... 

podatek VAT 23%                ..................................... 

(brutto)   ..................................... 

słownie: ....................................................................................................... złotych (brutto) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje  wszystkie obowiązki Wykonawcy wynikające z 

niniejszej umowy i uwzględnia wszelkie koszty Wykonawcy związane z poprawną realizacją umowy. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z realizacji 

niniejszej umowy na podmiot trzeci. 

4. Należność za wykonane i przyjęte prace płatna będzie z konta Powiatu Opolskiego 

– Starostwa Powiatowego w Opolu. 

5. Do umowy stosuje się zapis art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 za 

wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtu. 

§ 5 

1. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia oraz po jego zakończeniu nie może udostępniać osobom 

trzecim żadnych danych oraz dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego lub partnerów projektu. 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

wszelkie majątkowe prawa autorskie do wszystkich dokumentów powstałych w ramach realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji wytworzonej w 

ramach Umowy przy odbiorze częściowym lub końcowym, a w przypadku odstąpienia od Umowy lub 

rozwiązania Umowy w trakcie jej trwania niezależnie od podstaw i przyczyn odstąpienia lub rozwiązania, 

Wykonawca,  

bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszelkich 

innych okoliczności, wszystkie autorskie prawa majątkowe dotyczące wszystkich dokumentów znanych 

Stronom  

w dniu podpisania Umowy, a w szczególności określonymi w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

3. Ewentualne naliczenie przez Zamawiającego kar umownych i ich potrącenie z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy jest traktowane jako uiszczenie wynagrodzenia umownego i skutkuje 
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przeniesieniem praw autorskich zgodnie z ust. 2. 

4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu oraz partnerom projektu, że wykonanie przedmiotu umowy 

nie spowoduje naruszenia przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz partnerów projektu praw autorskich 

innych podmiotów, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych, know-how 

oraz innych praw chronionych. 

5. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich 

w związku z realizacją umowy, a w szczególności dotyczące naruszenia praw autorskich innych 

podmiotów, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych, know-how oraz 

innych praw chronionych. 

§ 6 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dniu gotowości do odbioru przedmiotu umowy określonego 

w § 1 ust. 2 umowy, a Zamawiający przeprowadzi odbiór w terminie uzgodnionym przez strony, najpóźniej 

w ciągu 7 dni od daty gotowości do odbioru. 

2. Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół, który po podpisaniu przez obie strony doręczy 

Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

3. Wszystkie poprawki i sugestie zostaną przedstawione Wykonawcy pisemnie w protokole odbioru. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego naniesienia poprawek wskazanych przez 

Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 1 dnia roboczego od dnia otrzymania uwag od 

Zamawiającego. 

§ 7 

Wykonawca jest zobowiązany w toku czynności odbioru przedstawić Zamawiającemu kompletną 

dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy. 

§ 8 

Rozliczenie finansowe za wykonanie prac nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

sporządzonej przez Wykonawcę, po zrealizowaniu postanowień końcowych protokołu odbioru. 

§ 9 

1. W razie stwierdzenia w trakcie czynności odbioru wad powstałych z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, nienadających się do usunięcia, a pomimo tych wad możliwe jest użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, stwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego 

posiadającego odpowiednie kwalifikacje. 

2. W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w czasie rękojmi wad, za które odpowiada Wykonawca, 

nienadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym lub żądać 

wykonania umowy po raz drugi, a Wykonawca naprawi na koszt własny wszelkie szkody poniesione przez 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający może również zlecić po odstąpieniu od umowy wykonanie zastępcze innemu 

Wykonawcy. Koszty związane z realizacją nowej umowy poniesie w całości Wykonawca niniejszej umowy. 
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§ 10 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% ceny brutto 

określonej w § 4 ust. 1, w przypadku: niewykonania umowy, nienależytego wykonania umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, bądź w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 0,2% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac, 

2) 10% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 za zgłoszenie do odbioru prac z wadami, 

3) 0,5% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, liczonego od 

dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na termin usunięcia wad. 

3. Zamawiający obowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% ceny brutto 

określonej w § 4 ust.1 w przypadku niewykonania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy 

i nie przysługuje mu kwota z tytułu kary umownej, o której mowa w ust. 3. 

6. Wykonawca może odstąpić od wykonania umowy jedynie do czasu przystąpienia do jej realizacji.  

§ 11 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawców. 

2. Wykonawca przedkłada zamawiającemu wykaz podwykonawców, zawierający minimum pełną nazwę 

firmy/przedsiębiorstwa, którzy będą realizować przedmiot umowy wraz z opisem zakresu prac 

wykonywanych poszczególnych podwykonawców. 

3. Rozpoczęcie prac przez podwykonawców nastąpi po przedłożeniu zamawiającemu wykazu 

wymienionego w ust. 2. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców. W razie wątpliwości Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania 

podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania. 

5. Każdorazowa zmiana wykazu podwykonawców, o którym mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do 

umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego wykazu podwykonawców przed 

ich przystąpieniem do pracy. W innym przypadku osoby te nie mają prawa wykonywania żadnej czynności 

wynikającej z niniejszej umowy. 

§ 12 

1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 

wykonujących prace związane z realizacją przedmiotowej umowy jeżeli wykonywanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 

2. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej 
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umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na 

umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu oddelegowania do wykonywania prac osób 

niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony przypadek 

(kara może być nakładana wielokrotnie na Wykonawcę i dotyczyć tej samej osoby – dotyczy to także osób 

zatrudnionych przez podwykonawców).  

4. Kary umowne, wskazane w § 12 ust. 3, Zamawiający może potrącić z faktury końcowej.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

§ 13 

Ochrona zasobów informacyjnych i wymiany informacji. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania z zapisami Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem 

Informacji oraz właściwymi regulacjami dostępnymi na stronie internetowej www.powiatopolski.pl oraz 

w siedzibie Zamawiającego, związanymi z realizacją niniejszej umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony informacji poufnych oraz do bezwzględnego zachowania 

w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy dotyczących 

Zamawiającego i jego Klientów. 

3. Przez obowiązek, o którym mowa w ust. 2 rozumie się w szczególności zakaz: 

1) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych 

i innych nośników informacji, itp. - nie związanymi ze zleconym zakresem prac, 

2) pobierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania 

ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, aby osoby trzecie przy udziale, których wykonuje 

przedmiot umowy, przestrzegali tych samych reguł poufności określonych w niniejszej umowie. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu 

poprzedzającym, a za działania lub zaniechania swych pracowników i osób trzecich odpowiada jak za 

swoje własne. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony informacji poufnych Zamawiającego i jego Klientów, 

o ile w trakcie wykonywania umowy mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą 

Zamawiającego. Postanowienia ust. 2-4 nie będą miały zastosowania do informacji, które: 

1) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy; 

2) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej niniejszą 

umową; 

3) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego lub decyzji 

administracyjnej. 

6. Materiały i dane wykorzystane dla celów realizacji niniejszej umowy stanowią własność 

Zamawiającego, w związku z czym Wykonawca jest zobowiązany do niewykorzystywania ich do innych 

celów  

i nieudostępniania osobom trzecim na każdym etapie realizacji umowy, a także jest zobowiązany do 

zachowania w tajemnicy informacji powziętych przy wykonywaniu niniejszej umowy także po jej 
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zakończeniu. 

 

§14 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wystąpienia siły wyższej lub działania osób trzecich, 

a w szczególności: 

1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy; 

2) wystąpiły zamówienia dodatkowe lub zamienne niezbędne do prawidłowego wykonania 

zamówienia dot. prac, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia 

§15 

Należność, za wykonane i przyjęte protokolarnie zadania i etapy prac płatna będzie przelewem z konta 

Zamawiającego w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej zgodnie z § 8. 

§16 

1. Wykonawca na wykonane prace udziela gwarancji na okres 36 miesięcy, liczonej od dnia podpisania 

protokołu odbioru prac. 

2. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako 

załącznik do tego protokołu odbioru. 

3. Gwarancja obejmuje wszelkie wady przedmiotu zamówienia. 

4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie lub na 

adres email: ………………..…………… przez Zamawiającego wad lub usterek w terminie 14 dni 

kalendarzowych, a wad lub usterek szczególnie uciążliwych (uniemożliwiających bieżącą realizację zadań 

przez Starostę Opolskiego jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej) – w ciągu 24 godzin. 

5. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów nie leżących po stronie Wykonawcy nie jest możliwe w 

terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym Zamawiającego oraz 

ustalić wspólnie z Zamawiającym nowy termin usunięcia wady lub usterki. Niedotrzymanie przez 

Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki. 

6. W przypadku odmowy usunięcia wady lub usterki przez Wykonawcę lub nie wywiązania się 

z terminów, o których mowa w ust. 5, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, 

obciążając kosztami Wykonawcę. 

7. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 

i Zamawiającego. 

8. Stwierdzenie usunięcia wad lub usterek powinno nastąpić niepóźnej niż 7 dni od daty zawiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

§17 

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prac wygasają z upływem okresu gwarancyjnego określonego w § 

16. 

§18 
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Wierzytelności objęte niniejszą umową nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności, 

o których mowa w art. 509 i następnych ustawy Kodeks Cywilny. 

 

§19 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

Prawa zamówień publicznych. 

§20 

Ewentualne spory mogące wynikać w toku niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu powszechnego 

właściwego dla Zamawiającego. 

§21 

Niniejsza umowa sporządzona jest w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egz. dla Zamawiającego, 

1 egz. dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający:       Wykonawca: 

 

 

 


