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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

§ 1 
1.  Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie w infrastrukturze 

teleinformatycznej wskazanej przez Zamawiającego, systemu teleinformatycznego 
elektronicznego dziennika budowy, zwanego dalej „systemem EDB”. 

2.  Na przedmiot umowy składa się zamówienie podstawowe, o którym mowa  
w ust. 3, oraz zamówienie objęte prawem opcji, o którym mowa w ust. 4. 

3.  Zamówienie podstawowe obejmuje w szczególności następujące obowiązki 
Wykonawcy: 
1) zaprojektowanie, budowę i wdrożenie systemu EDB w wersji webowej tj.: 

a) analizę wymagań i specyfikacji potrzeb Zamawiającego, 
b) zaprojektowanie, budowę i testowe wdrożenie wersji webowej systemu 

EDB, 
c) wykonanie dokumentacji administratora i użytkownika, 
d) zapewnienie warunków do przeprowadzenia przez Zamawiającego testów 

poprawności funkcjonowania wersji webowej systemu EDB, 
e) wdrożenie produkcyjnej wersji webowej systemu EDB, 
f) wykonanie dokumentacji powykonawczej w szczególności dotyczącej API 

(Application Programming Interface), architektury, kodu źródłowego 
systemu EDB, 

2) zaprojektowanie, budowę i wdrożenie systemu EDB w wersji mobilnej, tj.: 
a) zaprojektowanie, budowę i testowe wdrożenie systemu EDB na 

urządzenia mobilne, 
b) zapewnienie warunków do przeprowadzenie przez Zamawiającego testów 

poprawności funkcjonowania oprogramowania mobilnego systemu EDB, 
c) wdrożenie produkcyjne mobilnej wersji systemu EDB, z możliwością 

bezpłatnego pobrania i nieograniczonego używania i dostępu, bez 
konieczności dokonywania jakichkolwiek opłat (w tym mikropłatności) oraz 
bez reklam, bezpośrednio ze sklepów Google Play (Android), AppStore 
(iOS), 

d) wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu EDB w wersji mobilnej. 
4.  Zamówienie objęte prawem opcji obejmuje następujące obowiązki Wykonawcy: 

1) świadczenie usługi modyfikacji wdrożonego systemu EDB, zarówno w wersji 
webowej, jak i mobilnej, tj. wprowadzanie zmian w funkcjonalności tego 
systemu, która może obejmować: 
a) zmiany struktur danych (w tym tworzenie nowych struktur), 
b) zmiany nawigacji w systemie, 
c) zmiany algorytmów funkcji, w tym dodawanie nowych funkcji,  
d) zmiany definicji raportów i dodawanie nowych raportów,  
e) tworzenie i modyfikacje API,  
w liczbie 400 godzin łącznej pracy Wykonawcy, przypadających na okres 
12 miesięcy,  

2) świadczenie wsparcia technicznego, rozumianego jako pomoc 
administratorom systemu EDB, zarówno w wersji webowej, jak i mobilnej.  

5.  Szczegółowy opis przedmiotu umowy, w zakresie zamówienia podstawowego, 
zawiera Załącznik nr 1 do umowy (obecnie Załącznik nr 2 do SIWZ).  
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6.  Zamawiający udostępni Wykonawcy, w swojej siedzibie/zdalnie, dane i środowiska 
sprzętowo-programistyczne, w których ma pracować system EDB, w zakresie 
niezbędnym do wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających  
z niniejszej umowy.   

 

§ 2 
1. Strony zobowiązują się do współpracy w dobrej wierze oraz z poszanowaniem 

praw i interesów drugiej Strony, mając na uwadze konieczność należytego  
i terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania należytej staranności wymaganej 
od podmiotów zawodowo prowadzących działalność gospodarczą. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 
1) zobowiązuje się  do wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, 
2) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i terminowego 

wykonania przedmiotu umowy oraz dysponuje środkami gwarantującymi 
wykonanie umowy z dochowaniem należytej staranności, 

3) zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy odpowiednio 
wykwalifikowanych osób, w tym osób wskazanych w wykazie osób 
stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy (obecnie załącznik nr .. do SIWZ), na 
każdym etapie realizacji przedmiotu umowy, który będzie tego wymagać, 

4) przy wykonywaniu przedmiotu umowy będzie kierować się wskazówkami 
Zamawiającego oraz osób przez niego wskazanych. 

4. W przypadku ewentualnej zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w wykazie 
osób, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy, Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu dane osoby, która ma ją zastąpić, w zakresie niezbędnym dla 
weryfikacji, czy osoba ta spełnia wymagania zawarte w SIWZ dotyczące 
posiadania zdolności zawodowej w zakresie wymaganym dla danego stanowiska 
tej osoby. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do dostarczenia dodatkowych 
wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych dla oceny spełniania warunku posiadania 
tej zdolności. W przypadku niewykazania, że nowa osoba spełnia przedmiotowe 
wymagania dotyczące osoby na danym stanowisku, Zamawiający nie wyrazi 
zgody na udział tej osoby w wykonaniu przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania spotkań w celu omówienia spraw 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się 
uczestniczyć w zwołanych spotkaniach. Spotkania odbywać się będą w siedzibie 
Zamawiającego lub w formie spotkań online – przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej. Zamawiający nie będzie ponosić żadnych 
dodatkowych kosztów związanych ze zwołaniem spotkania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu i sposobu realizacji 
przedmiotu umowy na każdym jego etapie realizacji. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot umowy 
wykonywany jest w sposób wadliwy, sprzeczny z umową lub sprzeczny  
z uzgodnieniami podjętymi na spotkaniach, o których mowa w ust. 4, Strony 
sporządzą protokół rozbieżności, w którym zostanie określony termin usunięcia 
przez Wykonawcę, w ramach wynagrodzenia umownego, stwierdzonych wad lub 
nieprawidłowości, związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe uzyskane w związku  
z wykonywaniem przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 
119/1), a także podpisać w dniu zawarcia niniejszej umowy z Zamawiającym 
również umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącą 
Załącznik nr 3 do umowy (obecnie Załącznik nr … do SIWZ). 

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność materialną za 
wszelkie szkody wyrządzone przez osoby wykonujące przedmiot umowy. 

 

§ 3 
1. Zamawiający, stosowanie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), co najmniej 1 osoby wykonującej czynności 
administracyjno-biurowe, nieprzerwanie przez cały okres wykonywania tych 
czynności.  

2. Wykonawca zapewni, że podwykonawca wykonujący prace objęte przedmiotem 
umowy, wymagające posługiwania się osobą, o której mowa w ust. 1, będzie 
realizował powyższy obowiązek wobec tej osoby. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, nie później niż w dniu rozpoczęcia 
wykonywania umowy, oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o spełnieniu 
zobowiązania, o którym mowa w ust. 1. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać w szczególności: 
1) dokładne określenie podmiotu składającego to oświadczenie, 
2) datę złożenia oświadczenia, 
3) wskazanie, że czynności administracyjno-biurowe wykonuje osoba 

zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem imienia  
i nazwiska tej osoby, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, 

4) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub podwykonawcy. 

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do 
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osoby wykonującej wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie oświadczeń i dokumentów 

w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w przypadku 

wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego,  
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody potwierdzające spełnianie wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osoby wykonującej wskazane w ust. 1, czynności w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy: 
1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osoby/osób wykonującej  
w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie,  
o  którym mowa w ust. 3 (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać 



 
 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

4 
 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119/1),  
tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników; imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania, 

2) zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
potwierdzające opłacanie odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

3) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopie dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowane w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami 
rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1; imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się  
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

8. Dopuszcza się zmianę osoby, o której mowa w ust. 1, w przypadku 
wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z tą osobą. W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest: 
1)  powiadomić Zamawiającego o tym fakcie, na zasadach określonych w § 16 

ust. 3, w terminie 5 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło wygaśnięcie/ 
rozwiązanie stosunku pracy, 

2)  zatrudnić w terminie 21 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w pkt 1, 
inną osobę wykonującą czynności administracyjno-biurowe, 

3)  przedłożyć Zamawiającemu aktualne oświadczenie o spełnieniu zobowiązania, 
o którym mowa w ust. 1; zapisy ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

9. Zmiana lub zwiększenie liczby pracowników Wykonawcy nie ma wpływu na 
wysokość należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 4 
1. Zamawiający informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia 

państwowego będącego w posiadaniu Zamawiającego i pozostającego  
w trwałym zarządzie Zamawiającego w budynku prowadzi się monitoring wizyjny. 

2. Wejście i przebywanie osób wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonywania 
przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego możliwe jest na podstawie 
wydanych przez Zamawiającego kart zbliżeniowych. 

3. Karty zbliżeniowe, o których mowa w ust. 2, będą wydawane każdorazowo  
w punkcie informacyjnym, po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem  
i będą podlegały każdorazowo zwrotowi po wykonaniu czynności w siedzibie 
Zamawiającego. 
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§ 5 
(jeśli dotyczy) 

1. Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie następującego 
zakresu prac objętego przedmiotem umowy: ……………………………………….  
i zapewnia, że podwykonawcy będą otrzymywali terminowo wymagalne 
wynagrodzenie.  

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie prac składających się na wykonanie 
przedmiotu umowy podwykonawcom, zawierając z nimi stosowne umowy w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny 
za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, w tym za zapewnienie 
przestrzegania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 1, tak jakby były to działania 
lub uchybienia Wykonawcy. 

3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w Ofercie 
Wykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału  w postępowaniu, Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego, w formie 
pisemnej, o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, ewentualnych 
nowych podwykonawcach, jak również o zamiarze powierzenia podwykonawcy 
wykonania części przedmiotu umowy w trakcie jego realizacji, nie później niż  
w ciągu 7 dni roboczych po zawarciu z nimi umowy podwykonawczej. 

5. W przypadku gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, każdy z członków Konsorcjum 
odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych 
członków Konsorcjum oraz wobec podwykonawców. 
 

§ 6 
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy objęty zamówieniem podstawowym  

w terminie: 
1) w zakresie zaprojektowania, budowy i wdrożenia systemu EDB w wersji 

webowej, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 – do 30 czerwca 2021 r., 
2) w zakresie zaprojektowania, budowy i wdrożenia systemu EDB w wersji 

mobilnej, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 – do 30 listopada 2021 r.  
2. Przedmiot umowy objęty prawem opcji, będzie wykonywany: 

1) w zakresie świadczenia usługi modyfikacji systemu EDB, o którym mowa  
w § 1 ust. 4 pkt 1 – przez okres 12 miesięcy liczony od dnia przekazania przez 
Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji 
odpowiednio w zakresie świadczenia usługi modyfikacji wersji webowej 
systemu EDB oraz świadczenia usługi modyfikacji wersji mobilnej systemu 
EDB, 

2) w zakresie świadczenia usługi wsparcia technicznego, o którym mowa  
w § 1 ust. 4 pkt 2 – przez okres 12 miesięcy liczony od dnia przekazania przez 
Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w tym 
zakresie. 

3. Zamawiający o skorzystaniu z prawa opcji w określonym zakresie powiadomi 
Wykonawcę na piśmie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie  
1 miesiąca od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa  
w § 7 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zobowiązuje się do 
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wykorzystania minimum 20% godzin łącznej pracy Wykonawcy, o których mowa 
w § 1 ust. 4 pkt 1. 

4. Zasady świadczenia usługi modyfikacji systemu EDB, o której mowa w § 1 ust. 4 
pkt 1: 
1)   podstawą przystąpienia do usługi modyfikacji systemu EDB, będzie 

otrzymanie każdorazowo od Zamawiającego zlecenia jej wykonania, zwanego 
dalej „zleceniem”, 

2) Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia gotowości podjęcia zleconej usługi 
modyfikacji systemu EDB, w terminie 5 dni roboczych od momentu 
przekazania zlecenia przez Zamawiającego oraz udzielenia informacji  
o terminie realizacji tego zlecenia, z uwzględnieniem dni i godzin pracy 
Zamawiającego, 

3) zlecenia będą każdorazowo przekazywane przez Zamawiającego w postaci 
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na 
zasadach określonych w § 16 ust. 2 i 3, na adres e-mail: ……….……………… 

4)   czas wykonania czynności objętych zleceniem, będzie zaokrąglany  
z dokładnością do godziny, z zachowaniem następujących zasad: 
a) 30 minut i powyżej – do 1 godziny, 
b) poniżej 30 minut – do 0 minut. 

5. Wykonawca będzie świadczył usługę wsparcia technicznego, o której mowa  
w § 1 ust. 4 pkt 2, poprzez kontakt telefoniczny na nr tel. ……….. lub drogą 
elektroniczną na adres e-mail: …………………. albo za pośrednictwem portalu 
helpdesk udostępnionego przez Wykonawcę. 

 

§ 7 
1. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy w zakresie 

zamówienia podstawowego, będzie każdorazowo podpisany przez osoby 
wyznaczone przez Strony, protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu 
nastąpi bezzwłocznie po zakończeniu wykonywania przez Strony następujących 
czynności: 
1) w zakresie zaprojektowania, budowy i wdrożenia systemu EDB w wersji 

webowej: 
a) analizie przez Wykonawcę wymagań i specyfikacji potrzeb dotyczących 

wersji webowej systemu EDB w porozumieniu z Zamawiającym, 
b) wykonaniu przez Wykonawcę projektu koncepcji wersji webowej systemu 

EDB zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zamawiającego, 
c) dokonaniu przez Zamawiającego oceny koncepcji wersji webowej systemu 

EDB oraz jej zatwierdzeniu, 
d) wykonaniu przez Wykonawcę – zgodnie z zatwierdzoną koncepcją – 

wersji webowej systemu EDB, 
e) wdrożeniu testowym wersji webowej systemu EDB przez Wykonawcę, 
f) wykonaniu dokumentacji administratora i użytkownika, w formie 

elektronicznej (pdf, doc), 
g) wykonaniu przez Zamawiającego, w terminie 7 dni, testów poprawności 

funkcjonowania testowej wersji systemu EDB w wersji webowej  
i przekazaniu ewentualnych uwag Wykonawcy lub potwierdzeniu 
poprawności jej funkcjonowania, 

h) wdrożeniu produkcyjnym wersji webowej systemu EDB przez Wykonawcę, 
i) zaakceptowaniu przez Zamawiającego działania wersji webowej systemu 

EDB, 
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j) opracowaniu przez Wykonawcę i przekazaniu Zamawiającemu 
dokumentacji, o której mowa w lit. f, w formie elektronicznej (pdf, doc),  
a następnie zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego, 

k) dostarczeniu Zamawiającemu wszystkich kodów źródłowych 
oprogramowania wykorzystywanego przez system EDB w wersji webowej, 
które powstaną w wyniku realizacji umowy, 

2) w zakresie zaprojektowania, budowy i wdrożenia systemu EDB w wersji 
mobilnej: 

a) wykonaniu przez Wykonawcę projektu koncepcji wersji mobilnej systemu 
EDB zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zamawiającego, 

b) dokonaniu przez Zamawiającego oceny koncepcji wersji mobilnej systemu 
EDB oraz jej zatwierdzeniu, 

c) wykonaniu przez Wykonawcę – zgodnie z zatwierdzoną koncepcją – 
wersji mobilnej systemu EDB, 

d) wdrożeniu testowym wersji mobilnej systemu EDB przez Wykonawcę, 
e) wykonaniu dokumentacji administratora i użytkownika, w formie 

elektronicznej (pdf, doc), 
f) wykonaniu przez Zamawiającego, w terminie 7 dni, testów poprawności 

funkcjonowania testowej wersji systemu EDB w wersji mobilnej  
i przekazaniu ewentualnych uwag Wykonawcy lub potwierdzeniu 
poprawności jej funkcjonowania, 

g) wdrożeniu produkcyjnym wersji mobilnej systemu EDB przez Wykonawcę, 
h) zaakceptowaniu przez Zamawiającego działania wersji mobilnej systemu 

EDB, 
i) opracowaniu przez Wykonawcę i przekazaniu Zamawiającemu 

dokumentacji powykonawczej, w formie elektronicznej (pdf, doc),  
a następnie zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego, 

j) dostarczeniu Zamawiającemu wszystkich kodów źródłowych 
oprogramowania wykorzystywanego przez system EDB w wersji mobilnej, 
które powstaną w wyniku realizacji umowy, 

2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy w zakresie 
zamówienia objętego prawem opcji dotyczącego świadczenia usługi modyfikacji 
wdrożonego systemu EDB odpowiednio w wersji webowej i mobilnej, określonego 
w § 1 ust. 4 pkt 1, będzie każdorazowo podpisany przez osoby wyznaczone przez 
Strony, protokół odbioru pracy. Podpisanie tego protokołu nastąpi bezzwłocznie po 
zakończeniu wykonywania przez Strony następujących czynności: 
1)   analizie przez Wykonawcę wymagań i specyfikacji potrzeb dotyczących 

modyfikacji systemu EDB w porozumieniu z Zamawiającym, 
2)   wykonaniu przez Wykonawcę projektu modyfikacji systemu EDB zgodnie  

z wytycznymi i wymaganiami Zamawiającego, 
3)   dokonaniu przez Zamawiającego oceny modyfikacji systemu EDB oraz jej 

zatwierdzeniu, 
4)   wykonaniu przez Wykonawcę modyfikacji systemu EDB, 
5)   wdrożeniu testowym modyfikacji systemu EDB przez Wykonawcę, 
6)   wykonaniu przez Zamawiającego, w terminie 7 dni, testów poprawności 

funkcjonowania testowej wersji modyfikacji systemu EDB i przekazaniu 
ewentualnych uwag Wykonawcy lub potwierdzeniu poprawności jej 
funkcjonowania, 

7)   wdrożeniu produkcyjnym modyfikacji systemu EDB przez Wykonawcę, 
8)   zaakceptowaniu przez Zamawiającego działania modyfikacji systemu EDB, 
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9)   opracowaniu przez Wykonawcę i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji 
przeprowadzonych modyfikacji, w formie elektronicznej (pdf,doc),  
a następnie zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego, 

z zastrzeżeniem, że w zależności od specyfiki danej modyfikacji systemu  
EDB, nie wszystkie czynności będą miały zastosowanie. 

3. Każdorazowo w protokole odbioru pracy, o którym mowa w ust. 2, zostanie 
określony czas i rodzaj wykonywanej pracy. 

 

§ 8 
1. Za wykonanie: 

1)   zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 1 ust. 3, przysługuje 
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………… zł brutto 
(słownie złotych: …………..……………….), w tym: 
a) w zakresie zaprojektowania, budowy i wdrożenia systemu EDB w wersji 

webowej, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 – .……….. zł brutto (słownie 
złotych: ………………), 

b) w zakresie zaprojektowania, budowy i wdrożenia systemu EDB w wersji 
mobilnej, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 – …………. zł brutto (słownie 
złotych: …….……), 

2)   zamówienia objętego prawem opcji, dotyczącego: 
a) świadczenia usługi modyfikacji wdrożonego systemu EDB, o którym mowa 

w § 1 ust. 4 pkt 1, przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie płatne 
każdorazowo po wykonaniu zlecenia, z uwzględnieniem stawki 
roboczogodziny w wysokości ……………. zł brutto (słownie złotych: 
………………………..), z zastrzeżeniem że łączne wynagrodzenie w tym 
zakresie nie może przekroczyć ……………. zł brutto (słownie złotych: 
………………………..), przez okres 12 miesięcy realizacji tej usługi 
odpowiednio w zakresie modyfikacji wersji webowej systemu EDB oraz 
modyfikacji wersji mobilnej systemu EDB, 

b) świadczenia usługi wsparcia technicznego, o którym mowa w § 1 ust. 4 
pkt 2, przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
…………… zł brutto (słownie złotych: ……………….); wynagrodzenie 
płatne będzie z dołu, po zakończeniu każdego miesiąca realizacji usługi,  
w formie ryczałtowej miesięcznej kwoty w wysokości ………. zł brutto 
(słownie złotych: ………………..). 

2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za prace wykonane  
w ramach zamówienia objętego prawem opcji w zakresie świadczenia usługi 
modyfikacji wdrożonego systemu EDB, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1, będzie 
wyliczana jako iloczyn liczby godzin roboczych, w czasie których Wykonawca 
faktycznie świadczył usługę oraz stawki 1 roboczogodziny, w wysokości określonej 
w ust. 1 pkt 2 lit. a. 

3. W przypadku gdy zlecenie, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1, nie zostanie 
wykonane z winy Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie  
za faktycznie poświęcony czas na wykonanie czynności objętych zleceniem, 
wyliczony zgodnie z ust. 2. 

4. Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie dokonywana  
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury, dostarczanej przez Wykonawcę: 
1) w przypadku wynagrodzenia za wykonanie zamówienia podstawowego,  

określonego w ust. 1 pkt 1 lit. a oraz lit. b – po podpisaniu przez Strony 
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każdorazowo protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 7 ust. 1,  
potwierdzającego prawidłowość wykonania zamówienia podstawowego, 

2) w przypadku wynagrodzenia za wykonanie zamówienia objętego prawem opcji, 
określonego w ust. 1 pkt 2: 
a) lit. a – po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru pracy, o którym mowa 

w § 7 ust. 2, potwierdzającego prawidłowość wykonania danego zlecenia, 
b) lit. b – po zakończeniu każdego miesiąca realizacji usługi. 

5. W przypadku otrzymania faktury, która zawiera pomyłki niedające się skorygować 
za pomocą noty korygującej wystawianej przez Zamawiającego, Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę o tych pomyłkach drogą elektroniczną,  
na zasadach określonych w § 16 ust. 3, oraz wstrzyma się od zapłaty tej faktury do 
czasu skorygowania jej, przy czym termin płatności, o którym mowa w ust. 4, 
liczony będzie od dnia otrzymania faktury korygującej, a Wykonawcy nie 
przysługuje roszczenie z tytułu niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w 
ust. 4. Wykonawca dostarczy fakturę korygującą w terminie do 5 dni od dnia 
przesłania przez Zamawiającego informacji o pomyłkach w fakturze. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania faktur w formie papierowej lub 
elektronicznej z adresu e-mail ………………. na adres e-mail: 
kancelaria@gunb.gov.pl lub ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
przesłanych za pośrednictwem platformy – zgodnie z zasadami określonymi  
w ustawie z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prawnym (Dz. U. poz. 2191 ze zm.).  

7. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
 

§ 9 
1. Wykonawca, wykonując przedmiot umowy, zobowiązuje się do przestrzegania 

przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) i oświadcza, że nie naruszy praw 
majątkowych osób trzecich. 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca przeniesie – 
z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego/protokołu 
odbioru pracy – na Zamawiającego, bez ograniczeń co do terytorium, czasu  
i liczby egzemplarzy, autorskie prawa majątkowe do każdego z elementów 
autorskich stworzonych i dostarczonych przez Wykonawcę w celu realizacji 
przedmiotu umowy, w szczególności do: 
1) wykonanego systemu EDB, 
2) wprowadzonych modyfikacji systemu EDB,  
3) kodów źródłowych do wykonanego systemu EDB, 
4) dokumentacji i wszystkich innych dokumentów wytworzonych w ramach 

realizacji przedmiotu umowy wraz z prawem do wykonywania zależnego 
prawa autorskiego oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego. 

3. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których mowa  
w ust. 2, obejmuje znane w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji,  
a w szczególności prawo do: 
1)   w odniesieniu do elementów niestanowiących oprogramowania systemu EDB 

(np. dokumentacji): 
a) wykorzystania do realizacji zadań bez jakichkolwiek ograniczeń,  

w ramach wszystkich funkcjonalności i w dowolny sposób oraz 
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przez nieograniczoną liczbę administratorów i użytkowników (również 
spoza struktury organizacyjnej Zamawiającego); 

b) odtwarzania, utrwalania i trwałego zwielokrotniania całości lub części 
wszystkimi znanymi w chwili przenoszenia autorskich praw majątkowych 
technikami, w tym: techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

c) przekazywania, przechowywania, wyświetlania, 
d) wprowadzania do pamięci komputera wraz z prawem do wykonywania 

modyfikacji, tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub 
jakiejkolwiek innej zmiany, 

e) rozpowszechniania utworu przez publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

2)   w odniesieniu do oprogramowania systemu EDB: 
a) wykorzystania bez jakichkolwiek ograniczeń w ramach wszystkich ich 

funkcjonalności i w dowolny sposób oraz przez nieograniczoną liczbę 
administratorów i użytkowników, 

b) rozpowszechniania utworu przez publiczne wykonanie, wystawienia, 
wyświetlenia, odtworzenia oraz nadania i reemitowania, a także 
publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

c) wprowadzania i zapisywania w pamięci komputera wraz z prawem  
do wykonywania modyfikacji, 

d) odtwarzania, utrwalania, wprowadzania, przekazywania, przechowywania, 
wyświetlania, stosowania,  

e) korzystania z oprogramowania dedykowanego, w tym: instalowania  
i deinstalowania w ramach wszystkich funkcjonalności w dowolny sposób, 
w dowolnej liczbie kopii/stanowisk/serwerów przez dowolną liczbę 
administratorów i użytkowników, 

f) sporządzania kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników 
instalacyjnych i nośników z zainstalowanym oprogramowaniem 
dedykowanym, 

g) trwałego i czasowego zwielokrotniania w całości lub części, wszystkimi 
znanymi w chwili przenoszenia autorskich praw majątkowych technikami, 
w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, 

h) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub 
jakiekolwiek inne zmiany w tym uzupełnianie, skracanie, przeróbki oraz 
sporządzenia nowej wersji oprogramowania z zachowaniem wszystkich 
określonych w niniejszym ustępie pól eksploatacji na części zmienne  
w ww. sposób. 

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca, w ramach 
przysługującego mu wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust. 1, przenosi 
na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do opracowań utworu powstałego w wyniku realizacji niniejszej umowy. 
Wykonawca upoważnia Zamawiającego, w zakresie o jakim mowa  
w ust. 3,  do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich do utworów 
powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy. Jednocześnie Wykonawca 
zobowiązuje się, że nie będzie korzystał ze swoich osobistych praw autorskich do 
utworów stworzonych w ramach realizacji niniejszej umowy wobec Zamawiającego 
lub podmiotów przez niego upoważnionych. W przypadku, gdy osobiste prawa 
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autorskie przysługiwać będą osobom trzecim, Wykonawca jest zobowiązany do 
uzyskania od tychże osób upoważnienia do wykonywania ich osobistych praw 
autorskich przez Zamawiającego lub podmioty przez niego upoważnione oraz 
zobowiązania tychże osób wobec Zamawiającego do niekorzystania ze swoich 
osobistych praw autorskich przynajmniej w takim zakresie, w jakim Wykonawca 
zobowiązał się do tego wobec Zamawiającego. 

5. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego/protokołu 
odbioru pracy, Zamawiający nabywa także własność nośników, na których system 
EDB utrwalono. 

6. Strony zgodnie postanawiają, iż uprawnienia przysługujące Zamawiającemu 
na podstawie ust. 2-4 mają na celu między innymi zapewnienie administratorom 
i użytkownikom nieograniczonego w czasie korzystania z systemu EDB oraz 
zapewnienie możliwości utrzymywania oraz rozwijania systemu EDB bez udziału 
Wykonawcy, w szczególności powierzenie innemu niż Wykonawca podmiotowi 
wykonania zmian w elementach autorskich. 

7. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z systemu EDB, w zakresie 
uprawnień wskazanych w ust. 2-4, od daty jego instalacji na infrastrukturze 
teleinformatycznej Zamawiającego, do daty nabycia autorskich praw majątkowych 
przez Zamawiającego; Wykonawca zapewnia, że korzystanie takie nie będzie 
naruszać praw osobistych lub majątkowych Wykonawcy ani osób trzecich i nie 
będzie powodować obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat. 

8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 
1)   wykaz wszystkich licencji oraz przekaże Zamawiającemu, w ramach 

wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, wszystkie licencje  
(w postaci elektronicznej) dla dostarczonego oprogramowania (systemowe, 
narzędziowe, serwerowe, bazodanowe, itp.), niezbędne do prawidłowej pracy  
i pełnego korzystania z systemu EDB przez Zamawiającego,  

2)   kod źródłowy systemu oraz kod źródłowy wszelkiego rodzaju zewnętrznych 
komponentów niezbędnych do działania systemu; w przypadku rozwiązań  
na licencji Open Source wystarczające jest podanie licencji i adresu 
internetowego pod którym znajduje się kod.   

9. Z chwilą dostarczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 
do poinformowania Zamawiającego, czy oprogramowanie systemu EDB objęte 
jest prawami autorskimi podmiotów trzecich oraz do niezwłocznego 
przedstawienia Zamawiającemu listy podmiotów uprawnionych, ze wskazaniem 
nazwy oraz siedziby tych podmiotów oraz do przekazania Zamawiającemu 
warunków licencyjnych korzystania z takich elementów serwisu. 

10. Wykonawca zapewnia, że licencje nie zawierają ograniczeń polegających  
na tym, że dane oprogramowanie może być używane wyłącznie z innym 
oprogramowaniem lub może być wdrażane, serwisowane, utrzymywane itp. 
wyłącznie przez określony podmiot lub grupę podmiotów. 

11. Jeżeli Wykonawca w ramach realizacji umowy dostarcza oprogramowanie gotowe 
(stworzone przez podmiot trzeci i rozpowszechnione przed dniem zawarcia 
umowy) Wykonawca udzieli, bądź też zapewni Zamawiającemu, w ramach 
wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, udzielenie nieograniczonej w 
czasie (na czas nieoznaczony) i terytorialnie, niewyłącznej licencji na korzystanie z 
oprogramowania oraz dokumentacji, 
na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, 
a w szczególności w zakresie niżej wskazanych pól eksploatacji: 
1)   wprowadzenie i zapisywanie w pamięci dowolnej liczby komputerów, 

odtwarzanie, przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie, stosowanie, 
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2) upoważnianie administratorów i użytkowników do korzystania 
z oprogramowania oraz dokumentacji, również poprzez Internet, zgodnie  
z przeznaczeniem systemu EDB i w zakresie licencji udzielonej 
Zamawiającemu, 

3) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp  
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w materiałach wydawniczych oraz 
we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych, 

4) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji oprogramowania,  
w szczególności: danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów 
kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowanie tych produktów  
i dalsze z nich korzystanie, 

5) sporządzanie kopii zapasowej nośników instalacyjnych i nośników  
z zainstalowanym oprogramowaniem, 

6) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub wprowadzanie 
jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu z zachowaniem wszystkich 
określonych w niniejszym ustępie pól eksploatacji na części zmienione  
w ww. sposób. 

12. Wykonawca oświadcza, że: 
1)   posiada: 

a) prawa autorskie do systemu EDB, w zakresie w jakim nie stanowi on 
oprogramowania gotowego, 

b) prawo do udzielenia licencji na oprogramowanie gotowe,  
2) dostarczony przez niego system EDB nie narusza jakichkolwiek praw osób 

trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach 
towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej 
konkurencji, 

3) jest uprawniony do wprowadzania do obrotu gotowego oprogramowania 
będącego przedmiotem umowy oraz oświadcza, że Zamawiający wskutek 
zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania z tego oprogramowania  
w zakresie zgodnym z jego charakterem i przeznaczeniem oraz przyjętymi 
zwyczajami,  

4) wszelkie roszczenia osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe,  
z tytułu udzielenia licencji Zamawiającemu do gotowego oprogramowania 
zostały zaspokojone i osoba ta nie będzie zgłaszała żadnych roszczeń 
dotyczących korzystania z oprogramowania. 

13. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń przeciwko Zamawiającemu 
dotyczących  przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego 
zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego  
z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz do zwrotu wszelkich kosztów 
poniesionych z tego tytułu. 

14. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencje na gotowe oprogramowanie nie 
zostaną wypowiedziane, za wyjątkiem istotnego naruszenia przez Zamawiającego 
warunków licencji oraz niezaniechania przez Zamawiającego naruszenia mimo 
wezwania i wyznaczenia Zamawiającemu w tym celu odpowiedniego terminu, nie 
krótszego niż 30 dni; wezwanie musi być wystosowane w formie pisemnej pod 
rygorem braku skutków i musi zawierać wyraźne zastrzeżenie, że uprawnienie do 
wypowiedzenia licencji wystąpi w przypadku niezaprzestania dopuszczania się 
wyraźnie i precyzyjnie wymienionych naruszeń; w przypadku wypowiedzenia 
licencji z tej przyczyny termin wypowiedzenia licencji wynosi 1 (słownie: jeden) rok, 
ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. 

15. Wykonawca zapewnia, że: 
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1)   odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy będzie wolny od wad 
fizycznych i prawnych, 

2)   system EDB nie zawiera ograniczeń polegających na tym, że może być 
serwisowany, utrzymywany itp. wyłącznie przez określony podmiot lub grupę 
podmiotów. 
 

§ 10 
1. Wszelkie dokumenty i materiały będące własnością Zamawiającego,  

a przekazane Wykonawcy w celu umożliwienia mu prawidłowego wykonywania 
umowy, pozostają wyłączną własnością Zamawiającego a Wykonawca 
zobowiązuje się niezwłocznie je zwrócić Zamawiającemu po zakończeniu 
wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Wszelkie informacje udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach 
wykonywania przedmiotu umowy będą traktowane przez Wykonawcę jako poufne  
(w czasie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu) i mogą być ujawnione 
wyłącznie osobom, którym będą one niezbędne do wykonania umowy. W takim 
przypadku Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji  

w jakiejkolwiek formie w całości lub części osobom trzecim, bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, 

2) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, 
zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych  
do ich uzyskania, 

3) zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia w przypadku roszczeń 
osób trzecich w stosunku do Zamawiającego, wynikających z wykorzystania 
przez Wykonawcę danych uzyskanych w czasie wykonywania umowy  
w sposób naruszający jej postanowienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego  
o każdym przypadku ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 2. 

 

§ 11 
1.  Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie: 

1)   systemu EDB – na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania 
każdorazowo protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 7 ust. 1, 

2)   wprowadzonych modyfikacji systemu EDB – na okres 36 miesięcy, liczony od 
dnia podpisania protokołu odbioru pracy, o którym mowa w § 7 ust. 2 

z czasem wykonania naprawy nie dłuższym niż 36 godzin, licząc od chwili 
zgłoszenia naprawy przez Zamawiającego. 

2. Po otrzymaniu zgłoszenia naprawy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 
zobowiązuje się do naprawy własnym staraniem i na swój wyłączny koszt. 

3. Zgłoszenia naprawy będą przekazywane drogą elektroniczną, na zasadach 
określonych w § 16 ust. 3. 

4. Gwarancja obejmuje zarówno wady niewykryte przez Zamawiającego  
w momencie odbioru systemu EDB i wprowadzonych modyfikacji systemu  
EDB, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność. 

5. Warunki gwarancji nie mogą ograniczać lub wyłączać uprawnień Zamawiającego 
wynikających z posiadania autorskich praw majątkowych. Gwarancja Wykonawcy 
nie podlega wyłączeniu w przypadku zlecenia prac polegających na modyfikacji 
kodów źródłowych podmiotom trzecim, w ramach pól eksploatacji, do których 
prawa autorskie nabył Zamawiający. W takim przypadku gwarancja obejmuje te 
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elementy systemu EDB, które nie były przedmiotem modyfikacji, o której mowa 
powyżej. 

6. Gwarancja nie obejmuje przypadków nieprawidłowego działania systemu  
EDB i wprowadzonych modyfikacji systemu EDB, jeżeli nieprawidłowości te 
wynikają z ingerencji Zamawiającego w kody źródłowe. 

7. Przez wadę/nieprawidłowość należy rozumieć nieprawidłowe działanie systemu 
EDB i wprowadzonych modyfikacji systemu EDB powodujące całkowity brak 
możliwości korzystania z systemu EDB albo takie ograniczenie możliwości 
korzystania z niego, że przestaje on spełniać swoje podstawowe funkcje.  

8. W przypadku niewykonania naprawy w czasie określonym w ust. 1, Zamawiający 
ma prawo zlecić wykonanie tej naprawy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy także bez zgody sądu, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji 
udzielonej przez Wykonawcę. W celu wybrania takiego podmiotu Zamawiający 
zwróci się do co najmniej dwóch przedsiębiorców wykonujących takie czynności 
i wybierze najtańszą ze złożonych ofert, lub zastosuje procedury przewidziane 
w ustawie - Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 12 
Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  
w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, zaokrąglone  
w dół do pełnych dziesiątek złotych zostanie przez Zamawiającego zwrócone: 
1) po zakończeniu realizacji zamówienia podstawowego w zakresie, o którym mowa 

w § 1 ust. 3 pkt 1 i 2, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo – 
odbiorczego, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 – w wysokości 70% wartości 
zabezpieczenia, 

2) nie później niż w 15. dniu po upływie rękojmi za wady – w wysokości 30% wartości 
zabezpieczenia, 

chyba że w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaistnieją przesłanki upoważniające 
Zamawiającego do pozostawienia zabezpieczenia/części zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonywania umowy. 

 

§ 13 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa  
w § 6 ust. 1 pkt 1 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, określonego  
w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki,  

2) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa  
w § 6 ust. 1 pkt 2 – w wysokości 0,3% wynagrodzenia, określonego  
w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki,  

3) zwłokę w wykonaniu naprawy w ramach udzielonej gwarancji na prawidłowe 
działanie systemu EDB oraz wprowadzonych modyfikacji w czasie,  
o którym mowa w § 11 ust. 1 – w wysokości 200 zł brutto (słownie złotych: 
dwieście), za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, 

4) zwłokę w potwierdzeniu gotowości podjęcia zleconej usługi modyfikacji,  
w terminie o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 2, w wysokości 100 zł brutto 
(słownie złotych: sto), za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki, 

5)   nieprzedłożenie Zamawiającemu oświadczenia o spełnieniu zobowiązania, 
zgodnie z § 3 ust. 3 lub ust. 5, lub dowodów, o których mowa w § 3 ust. 6 –  
w wysokości 100 zł brutto (słownie złotych: sto), za każdy rozpoczęty dzień 
roboczy zwłoki, za każdy stwierdzony przypadek. 
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2.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, 
w zakresie całości przedmiotu umowy, lub wybranej części, jeżeli: 
1) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 pkt 1, przekroczy 10 dni roboczych,  
2) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 pkt 2, przekroczy 10 dni roboczych,  
3) zwłoka w wykonaniu naprawy w ramach zobowiązań gwarancyjnych  

w czasie, o którym mowa w § 11 ust. 1, przekroczy 3 dni, 
4) zwłoka w potwierdzeniu gotowości podjęcia zleconej modyfikacji, w terminie,  

o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 2, przekroczy 10 dni roboczych, 
5) Wykonawca nie wykonuje obowiązków nałożonych postanowieniami umowy 

lub nienależycie je wykonuje pomimo pisemnego wezwania przez 
Zamawiającego do ich należytego wykonywania. 

3.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w którymkolwiek  
z przypadków określonych w ust. 2: 
1) pkt 1 – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a,  
2) pkt 2 – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b,  
3) pkt 3 – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

30 000 zł brutto (słownie złotych: trzydzieści tysięcy),  
4) pkt 4 – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. a, 
5) pkt 5 – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

a) 10 % wynagrodzenia, określonego w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a – w zakresie 
realizacji zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, 

b) 10% wynagrodzenia, określonego w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b – w zakresie 
realizacji zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2, 

c) 10% łącznego maksymalnego wynagrodzenia, określonego w § 8 ust. 1 
pkt 2 lit. a, w zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji,  
o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1, 

d) 30 000 zł brutto (słownie złotych: trzydzieści tysięcy) w zakresie realizacji 
zamówienia objętego prawem opcji, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 2, 

niezależnie od wcześniej zapłaconych lub potrąconych kar umownych określonych 
w ust. 1. 

4.  Łączna wysokość kar umownych, które może naliczyć Zamawiający w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem umowy: 
1) w zakresie realizacji zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 

pkt 1 lub pkt 2, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia określonego 
odpowiednio w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a lub lit. b, 

2) w zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji, o którym mowa  
w § 1 ust. 4 pkt 1 lub 2, nie może przekroczyć 20% odpowiednio łącznej 
wartości umowy, określonej w § 8 ust. 1 pkt 2 lit a lub wynagrodzenia 
określonego w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b. 

5.  Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie: 
1) do 31.07.2021 r. – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 
2) do 31.12.2021 – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 
3) do 4 lat od dnia podpisania umowy – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 

pkt 3 i 5,  
4) do 31.12.2023 r. – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4. 
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6.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania należności z tytułu kar 
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez konieczności składania odrębnego 
oświadczenia. 

7.  Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie powstałych należności 
z tytułu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

8.  W przypadku roszczeń osób trzecich związanych z wykonywaniem przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić 
Zamawiającego z obowiązku świadczenia. 

9.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za szkodę 
wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 14 
1. Zamawiający, na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, 
polegającego na: 
1) świadczeniu usługi modyfikacji systemu EDB, 
2) świadczeniu usługi wsparcia technicznego systemu EDB. 

2. Zamawiający zastrzega, że prawo opcji jest jego uprawnieniem, a nie 
obowiązkiem, co oznacza, że Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie  
w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.  

3. Zamawiający o skorzystaniu z prawa opcji w danym zakresie powiadomi 
Wykonawcę na piśmie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie  
1 miesiąca od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa  
w § 7 ust. 1 pkt 2. 

4. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający 
zobowiązuje się do wykorzystania minimum 20% godzin łącznej pracy 
Wykonawcy, wskazanych w § 1 ust. 4. 

 

§ 15 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian warunków 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, wyłącznie w przypadku wystąpienia: 
1)  siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne 

lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się 
zapobiec lub zniweczyć jego skutków, w tym stan zagrożenia epidemicznego, 
stan epidemii albo niebezpieczeństwo szerzenia się zakażenia lub choroby 
zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, 
w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce 
zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 

2) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, 

5) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342), 
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6) rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje 
przedmiot umowy, zmiany zakresu prac wykonywanych przez podwykonawcę 
lub wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, istotna zmiana postanowień umowy może 
polegać na: 
1) pkt 1 – przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia o liczbę dni,  

w których niemożliwe było jego wykonywanie, 
2) pkt 2, 3, 4, lub 5 – zmianie wysokości wynagrodzenia brutto o wartość 

wynikającą odpowiednio ze zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i 
usług, zmian przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia 
za pracę lub dokonujących zmian w zakresie podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także zmian przepisów 
zmieniających zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 
mowa w ust. 1 pkt 3, 4 lub 5, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości 
kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem 
w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmian 
przepisów zmieniających zasady gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych. W takim przypadku wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy 
w związku: 
1) ze zmianą wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot 

umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia, 

2) z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy. 
4. W celu dokonania zmiany umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 4 

lub 5, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego 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 przedmiotu 
umowy. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca 
przedkłada Zamawiającemu dokumenty, z których będzie wynikać w jakim 
zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy,  
w szczególności zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) 
pracowników wykonujących przedmiot umowy. 

 

§ 16 
1. Osobami wyznaczonymi do bieżących kontaktów między Stronami oraz 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 7 ust. 1 oraz 
protokołu odbioru prac, o którym mowa w  § 7 ust. 2, są: 
1) ze strony Zamawiającego:  

a) ………………., tel. ………………., 
b) ………………., tel. ………………., 

2) ze strony Wykonawcy: ………………………….., tel. …………………….. 
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2. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do podpisywania 
korespondencji z Wykonawcą w zakresie wykonywania przedmiotu umowy  
są dyrektor Biura Organizacyjnego oraz dyrektor Departamentu Orzecznictwa 
Nadzoru Budowlanego w lub osoby przez nich wyznaczone. 

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie od Zamawiającego 
korespondencji dotyczącej wykonywania umowy drogą elektroniczną  
i niezwłocznie potwierdzi, tą samą drogą, fakt jej otrzymania. W przypadku 
niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania korespondencji 
Zamawiający uzna, iż ww. dokumenty dotarły do Wykonawcy w dniu i godzinie ich 
nadania i były czytelne. Wykonawca będzie przekazywał korespondencję na adres 
e-mail: bor@gunb.gov.pl, natomiast Zamawiający będzie przekazywał 
korespondencję na adres e-mail: ………………………. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy  
do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących Wykonawcy  
i podwykonawcy, a także o wszelkich innych zmianach mogących mieć wpływ na 
wykonywanie przedmiotu umowy. 

5. Strony oświadczają, że przez dni robocze rozumie się dni pracy Zamawiającego, 
w godz. 8:15 do 16:15. 

 

§ 17 
1. Strony wzajemnie ustalają, że dane osobowe osób będących Stronami umowy lub 

reprezentantami Stron umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a w przypadku osób wyznaczonych do 
kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację umowy na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co oznacza, że żadna ze Stron nie będzie 
wykorzystywać tych danych w celu innym, niż realizacja umowy. 

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1 dysponują informacjami 
dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby 
realizacji umowy, określonymi w ust. 3 i 4. 

3. Zgodnie z treścią art. 13 RODO: 
1) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 

38/42, 00-926 Warszawa, informuje, że jest administratorem danych 
osobowych w odniesieniu do osoby/osób ze strony Wykonawcy; 

2) Wykonawca z siedzibą w …………………, ul. ……………………, 
……………………., informuje, że jest administratorem danych osobowych  
w odniesieniu do osoby/osób ze strony Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji 
umowy oraz w okresie niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony 
przed roszczeniami z tytułu realizacji umowy. Osoby wyznaczone  
do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację umowy,  
a także osoby będące Stroną umowy lub reprezentantami Stron umowy posiadają 
prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia 
ich przetwarzania. Mają one również prawo wniesienia skargi  
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie 
danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO. Z Inspektorem 
Ochrony Danych można kontaktować się: 
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1) z ramienia Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, pod adresem: 
iod@gunb.gov.pl lub poprzez skrzynkę ePUAP Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego /GUNB/skrytka, a także pocztą tradycyjną pod adresem: 
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 
38/42, 00-926 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”; 

2) z ramienia Wykonawcy e-mailem, pod adresem …………………………..  
a także pocztą tradycyjną pod adresem ……………………….. z dopiskiem 
„…………………”. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych 
z zawarciem umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie 
będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone, na podstawie 
umowy powierzenia zawartej na piśmie, podmiotom świadczącym usługi na 
zlecenie Stron. 

 

§ 18 
1. Wszelkie zmiany treści umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy 

pisemnej lub elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zmiana danych, o których mowa w § 16 ust. 1, zmiana nazwy, adresu lub siedziby 
Wykonawcy, odbywać się będą poprzez pisemne zgłoszenie takiej zmiany  
i nie wymagają formy aneksu  

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. 

 

§ 19 
Jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, to sporządzono ją w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W przypadku 
zawarcia umowy w formie elektronicznej, opatrzono ją kwalifikowanymi podpisami 
elektronicznymi. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 


