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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 
Wzór umowy 

 
zawarta dnia: ……………. 2020 r. w  Słupsku pomiędzy: 
 
Województwem Pomorskim – ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP: 583-31-63-786 
Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A 
reprezentowanym przez: 
………………….  
 
zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „Zamawiającym” 
 
a 
 ………………………………., …………………../, NIP ……………………, Regon: …………………….., którą 
reprezentowanym przez: 
-  
………………………………….. 
zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „Wykonawcą” 
 

§ 1 
[PRZEDMIOT UMOWY]  

 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie  i wdrożenie geoportalu dla siedmiu  parków krajobrazowych 

wchodzących w skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych - zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się: 
1) dostawa sprzętu komputerowego,   
2) wykonanie i wdrożenie  portalu mapowego, umożliwiającego pozyskanie i gromadzenie danych 

przestrzennych, opisowych i innych, które mogą zostać powiązane z przestrzenią, zarządzanie 
tymi danymi oraz ich redystrybucję w postaci zintegrowanej, zarówno dla odbiorców wewnątrz 
Zespołu, jak i na zewnątrz dla innych instytucji, organizacji, mieszkańców, turystów, inwestorów, 
czy innych – z wykorzystaniem sieci Internet, za pomocą standardowej przeglądarki 
internetowej,  

3) Współudział w cząstkowych odbiorach prac nad bazami danych 7 parków krajobrazowych 
realizowanych w ramach planów (od dnia podpisania umowy) realizowanych w ramach planów 
ochrony, 

4) współudział w odbiorze ostatecznych danych przestrzennych od wykonawców planów ochrony 
7 parków, w tym weryfikacja ich zgodności ze standardem danych GIS w ochronie przyrody 
(http://www.gdos.gov.pl/wytyczne-i-poradniki)- przewidywany czas odbioru projektów planów 
ochrony III kwartał 2021 r do II kwartał 2022 r, 

5) ujednolicenie danych dostarczonych przez wykonawców 7 planów ochrony w zakresie 
niezbędnym do zasilenia nimi geoportalu, 

6) zasilenie geoportalu danymi zebranymi w ramach prac nad planami ochrony 7 parków 
krajobrazowych, 

7) budowa aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android i IOS, 
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8) szkolenie pracowników, w tym administratora systemu 
9) zapewnienie Zamawiającemu licencji na oferowane programy dostarczone z zestawami 

komputerowymi, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w załączniku nr 1 do Umowy, (zwane 
dalej łącznie Oprogramowaniem), 

10) zapewnienie przez Wykonawcę hostingu przez cały okres realizacji umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1  spełnia wymagania określone w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jest zgodny z ofertą Wykonawcy z dnia ……, 
stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.  

4. Wykonanie przedmiotu umowy podlega współfinansowaniu przez Unię Europejską  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu ” Opracowanie 
projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład Pomorskiego Zespołu 
Parków Krajobrazowych”, Oś priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona różnorodności 
biologicznej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

5. Przedmiot umowy spełnia wymagania określone w Polskich Normach w zakresie określonym  
w opisie przedmiotu zamówienia o którym mowa w ust. 1.  

6. W sytuacji gdy Sprzęt dla którego dostarczono karty katalogowe nie będzie  dostępny na rynku lub 
jego dostępność w terminie dostawy będzie ograniczona, Zamawiający dopuszcza możliwość ich 
zastąpienia przez inny sprzęt komputerowy, na wniosek Wykonawcy,  pod warunkiem, iż sprzęt 
komputerowy zamienny spełniać będzie wymagania minimalne określone w Załaczniku nr 1 do 
Umowy. Zmiana o której mowa w zdaniu pierwszym będzie niedopuszczalna, jeżeli połączona byłyby 
z roszczeniem Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia. 

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty (z prawem do korzystania z tych 
dokumentów): 

1) w wersji drukowanej – dokumenty uprawniające Zamawiającego do dochodzenia 
uprawnień gwarancyjnych, jeżeli producent Sprzętu wymaga takiego dokumentu jako 
podstawę dochodzenia roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji, 

2) innych dokumentów, jeżeli posiadanie takich dokumentów przez Zamawiającego jest 
niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem użytkowania przedmiotu umowy. 
 

§ 2 
[OBOWIĄZKI STRON] 

 
1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) współpracy z Wykonawcą,  
2) odbioru przedmiotu umowy; 
3) zapłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktur. 

2. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego ma obowiązek nie rzadziej niż raz w miesiącu stawić się w 
siedzibie biura Zamawiającego w celu omówienia postępu prac.  
3. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek udzielanych przez 
Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy na każde żądanie 
Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
4. Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonywania Umowy oraz jej jakość na każdym etapie 
realizacji, w tym również poprzez żądanie pisemnych sprawozdań z dotychczas wykonanych prac w 
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terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i upoważnia do wykonywania tych czynności swoich 
przedstawicieli w osobach: 

…………………………………………………………………….. – Pan/Pani tel……………………., e-mail:……………. 
……………………………………………………………………… - Pan/Pani tel……………………., e-mail:……………. 

5. Podstawą do rozliczenia poszczególnych etapów prac przewidzianych dla przedmiotu zamówienia 
jest przekazanie/odebranie  odpowiedniego: sprzętu, dokumentacji, map, baz danych GIS,usług – 
geoportal, aplikacja mobilna,   zwieńczone podpisanym przez obydwie strony częściowym protokołem 
zdawczo-odbiorczym. 
6. Po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów określonych w szczegółowym harmonogramie 
rzeczowo - finansowym, o którym mowa w ust. 22, Wykonawca przekazuje częściowy przedmiot umowy 
z czego sporządza się protokół przekazania. 
7. Zamawiający po przekazaniu przez Wykonawcę części przedmiotu umowy (po zakończeniu realizacji 
poszczególnego etapu) zastrzega sobie 10 dni roboczych na sprawdzenie kompletności 
sprzętu/testowanie funkcjonalności Geoportalu i aplikacji mobilnej, w tym zgodności z opisem 
przedmiotu zamówienia. 
8. W przypadku dokonania powyższego odbioru bez zastrzeżeń sporządza się częściowy 
protokół zdawczo-odbiorczy. Jako dzień odbioru częściowego przyjęty będzie dzień 
dostarczenia części przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę (tj. dzień podpisania protokołu 
przekazania).  
9. W razie stwierdzenia wad czynności odbiorowe przerywa się. Zamawiający wzywa 
Wykonawcę do usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie. Wykonawca zobowiązany 
jest do przystąpienia do usuwania wad i usterek nie później niż w ciągu 5 dni od otrzymania 
wezwania (w dowolnej formie). Wady lub usterki zostaną usunięte w terminie uzgodnionym 
przez Strony. Do czynności ponownej weryfikacji przedmiotu umowy tj. po usunięciu wad i 
usterek stosuje się postanowienia ust. 7.  
10. W przypadku dokonania powyższego odbioru bez zastrzeżeń sporządza się częściowy 
protokół zdawczo-odbiorczy. Jako dzień odbioru częściowego przyjęty będzie dzień 
dostarczenia części przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę po usunięciu wad i usterek. 
11. W przypadku ponownego stwierdzenia  wad i usterek stosuje się procedurę określoną w 
ust. 9 i 10. 
12. Po przekroczeniu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, Zamawiający 
uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 
13. Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie końcowego protokołu 
zdawczo – odbiorczego po wykonaniu przez Wykonawcę ostatniego etapu umowy określonego w 
harmonogramie rzeczowo - finansowym. Z czynności przekazania końcowego przedmiotu umowy 
sporządza się protokół przekazania. 
14. Zamawiający po przekazaniu przez Wykonawcę ostatniego etapu przedmiotu umowy 
zastrzega sobie 10 dni roboczych na sprawdzenie prawidłowości przedmiotu zamówienia w 
szczególności pod kątem merytorycznym, w tym zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.  
15. W przypadku dokonania powyższego odbioru bez zastrzeżeń sporządza się końcowy 
protokół zdawczo -odbiorczy. Jako dzień odbioru końcowego przyjęty będzie dzień dostarczenia 
części przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę (tj. dzień podpisania protokołu przekazania).  
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16. W razie stwierdzenia wad czynności odbiorowe przerywa się. Zamawiający wzywa 
Wykonawcę do usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie. Wykonawca zobowiązany 
jest do przystąpienia do usuwania wad i usterek nie później niż w ciągu 5 dni od otrzymania 
wezwania (w dowolnej formie). Wady lub usterki zostaną usunięte w terminie uzgodnionym 
przez Strony. Do czynności ponownej weryfikacji przedmiotu umowy tj. po usunięciu wad i 
usterek stosuje się postanowienia ust. 15.  
17. W przypadku dokonania powyższego odbioru bez zastrzeżeń sporządza się końcowy 
protokół zdawczo-odbiorczy. Jako dzień odbioru końcowego przyjęty będzie dzień dostarczenia 
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę po usunięciu wad i usterek. 
18. W przypadku ponownego stwierdzenia  wad i usterek stosuje się procedurę określoną w 
ust. 16 i 17. 
19. Po przekroczeniu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, Zamawiający 
uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 
20.Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie objętym przedmiotem umowy, a 
także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i 
urządzeniami, co pozwoli na terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków 
przewidzianych umową; 

2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony 
jego współpracowników, kontrahentów lub podwykonawców w wykonaniu czynności 
przewidzianych w niniejszej umowie posiadają niezbędne kwalifikacje pozwalające na 
wykonanie zadania będącego jej przedmiotem; 

3) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których korzystał będzie przy realizacji niniejszej umowy 
spełniają wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami; 

4) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub 
uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej umowy; 

5) posiada ważną polisę potwierdzającą ubezpieczenie Wykonawcy z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę 
nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), w tym limit dla jednego 
zdarzenia (wypadku) nie mniejszy niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych); 

6) dostarczony przez niego przedmiot umowy stworzony na potrzeby Zamawiającego nie 
będzie obarczony żadnymi prawami osób trzecich, w tym również żadnymi prawami 
wynikającymi z prawa autorskiego i praw pokrewnych. 

21. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) wykonywania przedmiotu zamówienia terminowo i poprzez odpowiednio 

wykwalifikowaną kadrę; 
2) uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń i uzgodnień celem pozyskania materiałów 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, jeśli takie są wymagane; 
3) ścisłej współpracy z Zamawiającym; 



 
 
 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
 
 

 
 

 
 

5 

4) prowadzenia wszelkiej dokumentacji przewidzianej przepisami prawnymi powszechnie 
obowiązującymi w dacie realizacji przedmiotu umowy; 

5) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy i obowiązującymi 
przepisami; 

6) uczestniczenia w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiającego; 
7) dostarczenia Zamawiającemu w przypadku upływu ważności polisy OC, ważnego 

ubezpieczenia Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej (na sumę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy 
złotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy niż 100.000,00 zł 
(słownie: sto tysięcy złotych). Termin dokonania ww. czynności zostanie ustalony w 
formie pisemnej przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż nie może być on dłuższy niż 7 
dni od upływu ważności poprzedniej polisy; 

22. Wykonawca przedłoży w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy, uzgodniony 
z Zamawiającym „Harmonogram rzeczowo-finansowy”. Harmonogram, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i wskazuje co najmniej okres  i 
zakres realizacji poszczególnych etapów prac oraz ich wartość. Harmonogram prac, może być 
zmieniony za zgodą obu stron bez obowiązku sporządzania aneksu do umowy. 
 

§ 3 
[TERMINY] 

 
1. Strony ustalają, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 28.10.2022 r.  
2. Terminy poszczególnych etapów określa Harmonogram rzeczowo-finansowy. 
 

§ 4 
[WYNAGRODZENIE] 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ………. 

zł brutto (słownie: ……………………… złotych), w tym należny podatek VAT. 
2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

faktury końcowej. Zamawiający dopuszcza płatności przejściowe na podstawie faktur 
częściowych wystawionych odpowiednio po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów 
określonych w szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

3. Rozliczenie nastąpi w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w 
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury wraz z protokołem, o którym mowa w ust. 4. Termin ten jest zastrzeżony na rzecz 
Zamawiającego. 

4. Podstawą wystawienia faktury: 
1) częściowej jest  podpisany przez Strony częściowy protokół zdawczo-odbiorczy o 

którym mowa w §2 ust. 7 Umowy;  
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2) końcowej jest podpisany przez Strony protokół końcowy zdawczo-odbiorczy.  
5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, o których mowa w § 1. 
6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

wykonania Umowy. 
7. Za datę płatności strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
8. Faktura powinna zawierać następujące dane: 

  Nabywca: 
Województwo Pomorskie  
NIP: 583-31-63-786 
ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk 
Odbiorca: 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 
ul. Poniatowskiego 4 A 
76-200  Słupsk 

9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, przenosić 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
 

§ 5a1 

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.  

2. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 
zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 
wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT 
(np. zapłata za odszkodowanie), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane 
stawką 0%.  

3.      Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z 
rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.  

4.  Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, jest 
rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT 
(biała lista podatników VAT).  

5.     W przypadku braku możliwości dokonania zapłaty przez Zamawiającego z wykorzystaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w przypadku złożenia przez 

                                                 
1 Dotyczy wyłącznie czynnych podatników VAT. 
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Wykonawcę nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający 
uprawniony jest do wstrzymania płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę 
rachunku, o którym mowa w ust. 

 
 
 

§ 5 
[PRZEDSTAWICIELE STRON I OSOBY REALIZUJĄCE PRZEDMIOT UMOWY] 

 
1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy  będzie: 

............................................................................................................................. 
(imię, nazwisko, nr tel., e-mail) 

2. Kierownikiem Projektu przy realizacji przedmiotu umowy będzie: 
............................................................................................................................. 
(imię, nazwisko, nr tel., e-mail) 

3. Osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy są: 
 

1) ............................................................................... – specjalista w wykonniu i wdrażaniu     
geoportali 
            (imię, nazwisko, nr tel., e-mail) 
 

2) .............................................................................. – programista aplikacji webowych  
 
                          (imię, nazwisko, nr tel., e-mai) 

 
4. O każdorazowej zmianie numerów telefonów lub adresów e-mail Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego. 
5. Koszty współpracy oraz ryzyko i pełną odpowiedzialność za podjęte działania 

lub zaniechanie osób nadzorujących i współpracujących z Wykonawcą ponosi Wykonawca. 
6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania powyższych czynności osobie trzeciej bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
7. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego2 wymagają zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

8. Wykonawca we wniosku o zmianę składu osobowego może proponować tylko osoby, 
których doświadczenie i kwalifikacje spełniają wymagania określone w dokumentacji 
przetargowej: 
1) dla specjalisty i programisty – nowe osoby muszą spełniać warunki udziału w 

postępowaniu, 
                                                 
2  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz uzyskania punktacji w ramach kryteriów oceny ofert 
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2) dla kierownika projektu – nowa osoba musi legitymować się doświadczeniem, które 
pozwoliłoby w ramach kryterium oceny ofert uzyskać co najmniej taką samą ilość 
punktów lub odpowiednio mniejszą liczbę punktów pozwalającą na wybranie oferty 
Wykonawcy jako najkorzystniejszej.  

Wykonawca wraz z wnioskiem obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody 
potwierdzające spełnianie tych wymagań. Zamawiający jest zobowiązany do odpowiedzi w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zmianę składu osobowego. 

9. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany 
którejkolwiek z osób personelu Wykonawcy, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta nie 
wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla 
Wykonawcy wiążące, o ile Wykonawca nie udowodni, że skierowane zarzuty są 
nieprawdziwe i nie wynikają z zaniedbań obowiązków Wykonawcy.  

10. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu 
wykonującego przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 
Umowy z winy Wykonawcy w terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany 
członka personelu Wykonawcy.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu 
zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. 

12. Czynności określone w ust. 9 - 11 nie wymagają zgody Wykonawcy, ani aneksu do Umowy. 
 

§ 7 
[KARY UMOWNE] 

 
1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

na niżej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar umownych jest 
wynagrodzenie brutto,  określone w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w 

§3 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa 
w §4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia 
umownego brutto  
o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy; 

2) w przypadku niedotrzymania terminu przekazania poszczególnych etapów umowy 
określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym – w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, za każdy dzień 
zwłoki, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w 
§4 ust. 1 Umowy; 

3) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji 
 - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §4 ust. 1 
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umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako 
termin do usunięcia wad i usterek, w sumie nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia 
umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy”; 

4) za rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto o którym 
mowa w §4 ust. 1 umowy; 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej. W 
szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania powstałego 
z tytułu utraty dofinansowania inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego 
uzyskanego w ramach projektu ” Opracowanie projektów planów ochrony parków 
krajobrazowych wchodzących w skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, Oś 
priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

4. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie,  
a w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem. 

5. Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia określonego  
w § 4 ust. 1, informując o tym Wykonawcę na piśmie. 

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 
§ 8 

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 
 
1. Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy, w przypadku: 
1) zajęcia wierzytelności Wykonawcy wynikającej z Umowy; 
2) gdy przeciwko Wykonawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub 

Wykonawca złoży wniosek z zamiarem skorzystania z przepisów o postępowaniu 
naprawczym, likwidacji, postępowaniu układowym, upadłościowym, 
restrukturyzacyjnym lub podobnych; 

3) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 30% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy; 

4) nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów prawa, regulacji, pozwoleń, zgód lub 
norm mających zastosowanie w związku z realizacją Umowy; 

5) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy w tym przypadku 
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
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okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

6) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, doszło do opóźnienia z rozpoczęciem  
lub zakończeniem wykonania przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne, że Wykonawca zdoła ją ukończyć w terminie, o którym mowa w § 3 
Umowy; 

7) gdy Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek 
formie  
w części lub w całości realizację obowiązków lub uprawnień wynikających z Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać 
wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa 
dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. 

 
 

§ 9 
[GWARANCJA I RĘKOJMIA] 

 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa  
w §1. Okres gwarancji wynosi …. miesięcy3,  początek licząc od daty końcowego odbioru 
przedmiotu umowy na warunkach zawartych w odrębnym dokumencie gwarancyjnym 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

 
§ 10 

[PRZENIESIENIE AUTORSKICH I POKREWNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH] 
 

1. Wykonawca oświadcza, że: 
1) będzie wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich i pokrewnych praw majątkowych do 

wszystkich utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim  
i prawach pokrewnych, powstałych w wykonaniu i na potrzeby Umowy, tj. w 
szczególności  
w postaci wszelkich opracowań (map, opisów, projektów, rysunków, zdjęć) zwanych 
dalej także utworami); 

2) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworów określonych  
w pkt. 1 nie będą w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich; 

3) nie udzieli żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z utworów,  
o których mowa w pkt. 1; 

4) posiadał będzie wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie 
z opracowań utworów, o których mowa w pkt. 1; 

                                                 
3 Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert 
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5) zobowiązuje się zapewnić, że wykonanie postanowień określonych w niniejszym 
paragrafie nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich; 

6) zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna będąca twórcą utworów, o których mowa 
w pkt. 1, nie wykonywała swoich osobistych praw autorskich do utworów w złej wierze, 
ani w żaden inny sposób mogący zaszkodzić interesom Zamawiającego;  

7) dostarczone utwory będą wolne od wad fizycznych i prawnych. 
8) na żądanie Zamawiającego dostarczy pisemne zgody twórców utworów na 

wykonywania opracowań utworów, 
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich i pokrewnych praw majątkowych 

do utworów, określonych w ust. 1 pkt. 1 z momentem ich odbioru przez Zamawiającego, z 
prawem do ich wykorzystania bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących 
polach eksploatacji:  

1) utrwalania utworów dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale,  
2) wprowadzania utworów do obrotu w całości lub w części w tym ich zbywania,  
3) dowolnego wykorzystania utworów, szczególnie w zakresie publicznego 

wyświetlania, wystawiania i odtwarzania, 
4) wprowadzania utworów do pamięci komputerów i innych podobnie działających 

urządzeń, a także publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez Zamawiającego wybranym, 

5) udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie utworów 
przez osoby trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym 
paragrafie, 

6) zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz eksploatacji nowo 
stworzonych utworów na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji, 

7) prawa adoptowania całego lub części utworu dla różnego rodzaju odbiorców przez 
nadanie mu różnego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania 
i wprowadzania do obrotu tak zmienionego utworu,  

8) wykorzystywania utworów w całości lub w części i w ustalonej przez 
Zamawiającego formie do celów marketingowych, 

9) zwielokrotniania utworów dowolną techniką, 
10) łączenia z innymi utworami, 
11) prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, 

przeróbek i modyfikacji utworów,  
12) wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych,  
13) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis 
elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na 
dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci www, 

14) rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych utworów, a także ich poszczególnych 
egzemplarzy, 
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15) poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania całości lub dowolnych 
elementów utworów, 

16) digitalizacji utworów, 
17) użyczania, wynajmowania lub wydzierżawiania oryginalnych utworów lub ich kopii, 
18) wykorzystywania utworów w celu przygotowania dokumentacji wykonawczej lub 

nowej dokumentacji wykonawczej na potrzeby rozbudowy ekspozycji lub budowy 
nowej ekspozycji; 

19) wprowadzania utworów lub ich kopii do obrotu, 
20) archiwizowania. 

3. W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają,  
iż celem umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego do utworów, aby miały one 
możliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie korzystanie z utworu 
przez Zamawiającego oraz przez podmioty, którym udzieli zgody na używanie utworów, 
będące w jakikolwiek sposób powiązane z szeroko rozumianą realizacją, wykonawstwem, 
eksploatacją, konserwacją, mieści się w granicach przeniesionych na Zamawiającego praw 
autorskich i pokrewnych i nie wymaga zapłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek 
dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Z chwilą przekazania utworów Zamawiający nabywa także własność przekazanych przez 
Wykonawcę egzemplarzy utworów, w tym nośników, na których utwory utrwalono. 

5. Wykonawca odpowiada za naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich. 
6. Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę i przenosi na rzecz Zamawiającego prawo do 

wyrażenia dalszej zgody na dokonywanie dowolnych zmian, przeróbek, modyfikacji, 
tłumaczeń i adaptacji utworów na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 
("Utwory Zależne") i korzystania z takich Utworów Zależnych. Strony potwierdzają, że 
autorskie prawa majątkowe do utworów oraz Utworów Zależnych będą stanowiły wyłączną 
własność Zamawiającego na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz 
wyrażają zgodę na to, by Zamawiający dysponował zarówno utworami, jak i Utworami 
Zależnymi i korzystał z nich wedle własnego uznania. 

7. Wykonawca na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiającego z obowiązku 
świadczenia na rzecz osób trzecich w przypadku podniesienia wobec Zamawiającego 
roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, 
znaku towarowego, nazwy handlowej lub innych praw własności intelektualnej lub 
przemysłowej, jeżeli takie roszczenie lub postępowanie ma związek z utworami. 

8. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa 
własności nośników, na których utwory zostały utrwalone, udzielenie zezwoleń i zgód, oraz 
wykonanie pozostałych zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie 
objęte jest w całości Wynagrodzeniem określonym w § 5 ust. 1 Umowy. Tym samym 
Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego w zakresie 
określonym Umową z utworów i Utworów Zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia na 
rzecz Wykonawcy. 
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9. W przypadku zakończenia obowiązywania umowy z jakiegokolwiek powodu, w tym, 
w szczególności, wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający zachowa 
wszystkie prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu.  

10. Wykonawca zobowiązuje się w sposób nieodwołalny i trwały do niewykonywania autorskich 
praw osobistych przysługujących mu do utworów w zakresie: 

1) nienaruszalności treści i formy utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania, 
2) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności, 
3) nadzoru nad sposobem korzystania z utworów. 

11. Wykonawca gwarantuje, że również twórcy utworów nie będą wykonywać praw autorskich 
osobistych o których mowa w ust. 10.  

 
§ 11 

[ZMIANA UMOWY] 
 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod 
rygorem nieważności. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) jest niedopuszczalna.  

3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy  w następujących sytuacjach: 
1) termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu w sytuacji: 

a) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: 
przedłużających się uzgodnień, uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy, 
zmiany przepisów prawa dotyczące wykonania i wdrażania geoportalu powodujące 
konieczność wprowadzenia zmian/dostosowania przygotowanej uprzednio 
dokumentacji.  

b) woli Zamawiającego udzielenia zamówień nie objętych przedmiotem umowy, 
których wykonanie będzie miało wpływ na wykonanie Umowy o zamówienie, w 
szczególności na zwiększenie jego użyteczności; 

c) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień Zamawiającego w przystąpieniu do 
dokonania odbioru przedmiotu umowy, czy też opóźnień w przekazaniu 
Wykonawcy uwag do złożonych etapów przedmiotu zamówienia; 

d) niezawionionych przez Wykonawcę opóźnień dotyczących następujących części 
umowy: 
- Współudział przy odbiorach (cząstkowych i końcowych) danych przestrzennych 
od Wykonawców planów ochrony 7 parków, w tym weryfikacja ich zgodności ze 
standardem danych GIS w ochronie przyrody lub 
- Zasilenie geoportalu danymi z planów ochrony 7 parków krajobrazowych wraz z 
ich ujednoliceniem, 
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e) w sytuacji gdy niemożność realizacji tych części umowy w terminie, spowodowana 
jest opóźnieniami w realizacji umów, których przedmiotem są plany ochrony 7 
parków, przez wykonawców tych umów. wstrzymania przez Zamawiającego lub 
organy administracji publicznej (w tym orzeczeniem sądu) prac objętych Umową, 
w szczególności z powodu: 
- zagrożenia życia lub zdrowia,  
- zawieszenia lub wstrzymania Zamawiającemu środków finansowych na realizację 
zamówienia przez Instytucję Zarządzającą, w tym środków w ramach 
dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, 

f) z powodu Siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie 
energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, 
ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne 
nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza 
kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a 
jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. 

- Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych w lit. a-e, może 
nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody.  

2) W przypadku niezrealizowania jednej lub wszystkich z następujących części umowy:  
- Współudział przy odbiorach (cząstkowych i końcowych) danych przestrzennych od 
Wykonawców planów ochrony 7 parków, w tym weryfikacja ich zgodności ze standardem 
danych GIS w ochronie przyrody lub 
- Zasilenie geoportalu danymi z planów ochrony 7 parków krajobrazowych wraz z ich 
ujednoliceniem, 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone według wartości wskazanych 
przez Wykonawcę w ofercie.  

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 
przykładowo poprzez wprowadzenie możliwości wystawiania faktur częściowych na skutek 
w szczególności zmiany decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu „Opracowanie 
projektówplanów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład Pomorskiego 
Zespołu Parków Krajobrazowych”,Oś Priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona 
Różnorodności Biologicznej, wytycznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 lub pozyskania nowego dofinansowania; 

4) zmiana polegająca na: 
a) dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu zamówienia) 

podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie; 
b) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia 

(zakresu zamówienia), która nie została wskazana w ofercie do podzlecenia,  
- po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego (zmiana niewymagająca 
sporządzania aneksu), 
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5) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez Wykonawcę w 
ofercie w ramach kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu; 

6) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na 
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu pod warunkiem że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia powyższe warunki 
udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na za zasoby którego 
wykonawca powoływał się w trakcie prowadzonego postępowania. (zmiana niewymagająca 
sporządzania aneksu); 

7) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki 
podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku zmiana wysokości wynagrodzenia 
będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z 
terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę 
podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której 
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku tej zmiany 
wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie 
wyliczona na podstawie nowych przepisów; W celu zmiany umowy każda ze stron może 
wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe 
wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz 
wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania 
umowy uzasadniająca zmianę wysokości należnego wynagrodzenia. W terminie 21 dni od 
dnia przekazania wniosku, strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie 
informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą 
wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o 
niezatwierdzeniu wniosku. 

 8) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i/lub 

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne 

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 
9)  Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 

pkt. 7 lit. a i b, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16992095
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wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów 
odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w 
zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

10) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 7 lit a), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 
wysokości wynagrodzeń osób wchodzących w skład zespołu Wykonawcy, do wysokości 
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej. Kwota 
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia osób świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu umowy. 
11) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 7 lit b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu ponoszonego w związku z wypłatą 
wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład zespołu Wykonawcy realizującego 
przedmiot umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie 
odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób realizujących przedmiot 
umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w 
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. 

12) W celu zawarcia aneksu, każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o 
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z 
uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej 
kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem 
daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 
uzasadniająca zmianę wysokości należnego wynagrodzenia. 

13) W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 7 lit. a) i/lub b), Wykonawca do wniosku 
zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie 
zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 
- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób 
wchodzących w skład zespołu Wykonawcy realizującego przedmiot umowy, wraz 
z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w lit a), lub  
- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób 
wchodzących w skład zespołu Wykonawcy realizującego przedmiot umowy, wraz 
z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z 
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określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w lit b). 

4. Dopuszczona jest możliwość zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym 
mowa w §2 ust. 22 Umowy, w każdym zakresie w szczególności w związku z przyczynami 
technicznymi, organizacyjnymi a także jeśli zmiana tego rodzaju wpłynie na usprawnienie 
procesu organizacji prac – o ile zmiana ta nie dotyczy ostatecznego terminu wykonania 
przedmiotu Umowy. Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. (zmiana niewymagająca sporządzenia aneksu). 

5. Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą 
wyrazić zgodę się na zawarcie aneksu). Zamawiający informuje ponadto, iż jego zgoda na 
aneks może być uzależniona od uprzedniej zgody instytucji zarządzającej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego jako instytucji zarządzającej środkami 
w ramach projektu „Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych 
wchodzących w skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, Oś Priorytetowa 11: 
Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej”. 

6. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a 
także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 
przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na 
wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających 
użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne 
zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się 
poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności 
świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą 
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.  

7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
b) danych teleadresowych,  
c) danych rejestrowych, 
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 
 

§ 11a 
COVID-19 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym 
w zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego) w 
przypadku występowania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację 
zamówienia (lub dopiero mających taki stan wywołać) w związku z występowaniem 
COVID-19. 
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2. Strony informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem 
COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może 
wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji, o której 
mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w 
szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 
innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć 
w realizacji zamówienia z uwagi na: ich obowiązkową hospitalizację, objęcie 
kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w związku z pozostawaniem w 
styczności z osobami, których zdrowie zostało zagrożone przez COVID-19,  
zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub dzieckiem legitymującym się 
orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 
ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w 
przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej 
placówki, do których uczęszcza dziecko, lub niemożności sprawowania opieki 
przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek 
podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw 
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 
o których mowa w art. 11 ust. 1–3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw, w tym jej zmian; 

4) trudności w pozyskaniu materiałów geodezyjnych niezbędnych do poprawnego 
opracowania przedmiotu umowy; 

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 
możliwość wykonania umowy; 

6) okoliczności, o których mowa w pkt 1–5,  w zakresie  w jakim dotyczą one 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

2a. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z 
realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1–5, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie 
instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców. 
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3. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 
wykonanie tej umowy. 

4. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 o 
których mowa w ust. 2,  wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z 
wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 
wykonywania umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania zamówienia, 
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, 
- o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 
pierwotnej umowy. 
5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 

których mowa w ust. 2, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, zamawiający, w 
uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4 

6. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 
umowy lub jej części może nastąpić o czas trwania przeszkody i/lub o czas trwania 
skutków związanych z wystąpieniem tej przeszkody. 

7. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych z 
wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie. 

8. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 
COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, 
która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają 
odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania 
umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić 
sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń 

9. W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia 
powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca mogą uzgodnić 
odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki 
wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki 
wykonania umowy zmienionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
§ 12 

[PODWYKONAWCY] 
1. Wykonawca może realizować umowę za pośrednictwem podwykonawców. 
2. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, w tym ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 
uchybienia Wykonawcy. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 
4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. 
5. Strony postanawiają, iż realizacja czynności wchodzących w skład przedmiotu umowy przy 

pomocy podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z tym 
podwykonawcą, stanowi naruszenie przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy, 
skutkujące uprawnieniem po stronie Zamawiającego do wypowiedzenia umowy. 

6. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 
umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, 
że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

7. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie 
sprzeczna z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Zmiana podwykonawcy w okresie realizacji Umowy wymaga zgody Zamawiającego, 
po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia proponowanej zmiany. 

 
§13 

[SĄD WŁAŚCIWY] 
W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy, 
sądem właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 
 

§ 14 
[PRAWO WŁAŚCIWE] 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

§ 15 
[KLAUZULA SALWATORYJNA] 

1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się 
nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. 

2. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, 
niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony 
cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych 
luk w umowie. 
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§ 16 
[EGZEMPLARZE UMOWY] 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa 
dla Zamawiającego. 
 

ZAMAWIAJACY       WYKONAWCA  
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Załącznik nr 1 do umowy 

 
Gwarancja 

1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi i dostawy na okres nie krótszy niż do dnia 
31 grudnia 2027 r.  
2. W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania 
usterek i błędów wynikających z wad tkwiących w dostarczonym oprogramowaniu, 
uniemożliwiających jego działanie zgodne z zaoferowanym zakresem funkcjonalnym.  
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu dostarczonego 
oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić odpowiednie zmiany (poprawki) 
na własny koszt, w terminie 7 dni od stwierdzenia lub zgłoszenia nieprawidłowości.  
4. Wykonawca musi zagwarantować, że przedmiot Zamówienia będzie działał zgodnie z jego 
opisem, dostarczonymi opisami i instrukcjami oraz wymogami wynikającymi z przepisów prawa.  
5. Wykonawca musi zapewnić świadczenie usług gwarancyjnych oprogramowania, 
obejmujących:  

a) Zapewnienie poprawnego działania Geoportalu i aplikacji mobilnej. 
b) Stały audyt nad Geoportalem i aplikacją mobilną w zakresie jego zgodności z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz przygotowanie nowych wersji Systemów w 
przypadku ich zmian.  

c) Pomoc w diagnostyce problemów związanych z działaniem Geoportalu i aplikacji 
mobilnej.  

d) Instalacja poprawek związanych z błędami.  
e) Mechanizm wykonywania kopii zapasowych Geoportalu i przywracania danych w 

razie awarii 
f) Dostarczanie aktualizacji programów, poprawek, alarmów dot. zabezpieczeń i 

pakietów poprawek krytycznych platformy bazodanowej,  
g) Dostarczanie skryptów podwyższających wersje,  
h) Udokumentowanie nowych i zaktualizowanych wersji produktów i technologii,  
i) przekazanie wiedzy o nowych i zaktualizowanych wersjach produktów i technologii,  
j) Pomoc techniczna (pomoc telefoniczna, mailowa dla użytkowników 

oprogramowania) – obsługa zgłoszeń w dni robocze w godzinach uzgodnionych z 
Zamawiającym. 

k) Monitorowanie wydajności Geoportalu, dostosowywanie rozwiązań wraz ze 
wzrostem liczby danych. 
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Bezpieczeństwo Geoportalu  
1. Uwierzytelnienie  

a) Geoportal musi posiadać jednolitą, scentralizowaną strukturę Bazy Użytkowników, gdzie 
wszyscy Użytkownicy Geoportalu będą posiadać pojedyncze dane uwierzytelniające, co 
znacznie skróci czas poświęcany na rejestrację i logowanie Użytkownika do Geoportalu.  

b) Wszystkie procesy i usługi sieciowe Geoportalu muszą używać tej samej Bazy do 
uwierzytelniania i autoryzacji Użytkowników.  

c) System musi wymuszać odrębne i unikalne loginy oraz mieć możliwość modyfikacji 
ograniczeń m.in. poprzez zmiany dot. długości hasła, wymuszanie złożoności hasła 
Użytkownika (wielkości i rodzaju znaków z wyłączeniem polskich znaków 
diakrytycznych) oraz częstotliwości zmiany hasła Użytkownika (zmiana standardowo 
ustawiona na modyfikację co najmniej raz na miesiąc) i blokadą powtórnego ustawienia 
tego samego hasła.  

d) System musi umożliwiać sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez 
administratora w przypadku przekroczenia limitu nieudanych logowań.  

e) System musi posiadać mechanizmy zmiany hasła i odzyskiwania hasła.  
 

2. Kontrola dostępu  
1. Kontrola dostępu musi zapewniać przyznawanie uprawnień do poszczególnych aplikacji 

Geoportalu.  
2. Jeżeli Użytkownik nie posiada przyznanych stosowanych uprawnień dostępu to moduły 

i dane muszą być dla niego niedostępne.  
3. Kontrola dostępu musi pozwalać na:  
a. definiowanie hierarchii poszczególnych poziomów administracji Systemem, zgodnie z 

odpowiedzialnością poszczególnych oddziałów za utrzymywane dane,  
b. zarządzanie określonymi modułami w zakresie uprawnień administracyjnych, 

edycyjnych lub informacyjnych.  
4. Kontrola dostępu musi zapewniać scentralizowaną administrację uprawnieniami dostępu do 
poszczególnych modułów, przynajmniej w zakresie:  

a. definiowania Użytkowników,  
b. przypisywania ról aplikacyjnych do Użytkowników,  
c. definiowania grup Użytkowników i przypisanych im ról,  
d. definiowania parametrów zabezpieczeń logowania i reguł haseł,  
e. definiowana harmonogramów logowania do Geoportalu.  

3. Poufność  
1. Poufność danych musi być zapewniona dzięki wykorzystaniu szyfrowanej transmisji 
danych pomiędzy warstwą prezentacji z wykorzystaniem protokołu HTTPS. Transmisja 
może być niezaszyfrowana tylko w przypadkach, gdy wymieniane dane są publicznie 
dostępne dla anonimowych Użytkowników.  
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2. Wykonawca musi zaprojektować komunikację z Systemami zewnętrznymi w taki 
sposób, aby wywołania zewnętrznych Usług Sieciowych odbywały się za pomocą 
protokołu HTTPS.  
 
 
 

4. Dostępność  
1. Usługi będą dostępne w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, z 
przewidywanym oknem serwisowym, którego czas w skali roku nie przekroczy 0,5% 
łącznego czasu.  
2. Geoportal musi zapewniać działania zgodnie z zasadami gwarantującymi taką 
eksploatację infrastruktury, aby zapewniać bezpieczeństwo informacji rozumiane jako: 
poufność, integralność i dostępność, przy uwzględnieniu autentyczności, rozliczalności, 
niezaprzeczalności i niezawodności.  
 

5. Rozliczalność  
Rozliczalność w Systemie musi podlegać wiarygodnemu dokumentowaniu w postaci 
elektronicznych zapisów w dziennikach Geoportalu (logach) zgodnie z wymaganiami § 
21. ust. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla Systemów 
teleinformatycznych.  


