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Projekt pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego” współfinansowany 
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UMOWA nr ……. 

 

zawarta w dniu ………….. 2018 r. w Poznaniu  

 

pomiędzy: 

 

Powiatem Poznańskim – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w imieniu 
którego działa Pani Małgorzata Waszak – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Poznaniu przy kontrasygnacie Głównego Księgowego PODGiK w Poznaniu Pani 
Barbary Szramy 
zwanym w dalszej części Zamawiającym 

 

a przedsiębiorcą: ………………………………………………………………………………................................................. 

(zamieszkałym …………………………………………………………………………..PESEL………………...……………………….) 

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ……………………………………………..., w 

………………………………………………………………………………………………...................................................... 

(wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 

Polskiej, nr NIP……………………………………………………….., nr REGON ……………………………………………………)  

z siedzibą w: ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………............................................. 

zwanym w dalszej części Umowy „Doradcą". 

 

Strony zawierają niniejszą Umowę na podstawie …………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

 

§ 1 

Na podstawie niniejszej Umowy, w związku z udzieleniem Zamówienia, Doradca zobowiązuje się 
wykonać na rzecz Zamawiającego usługę pod nazwą: Usługi doradcze przy realizacji projektu 
„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego”, który realizowany jest 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług 
publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”, zwanego dalej 
Projektem. 

Przedmiot zamówienia obejmuje  wsparcie Zamawiającego przy realizacji Projektu poprzez: 
1) Doradztwo w zakresie wprowadzania zmian w projekcie, w tym przygotowywanie 

ewentualnych wniosków o zawarcie aneksu do umowy  

o dofinansowanie. 

2) Wsparcie Zamawiającego w realizacji zadań wskazanych w harmonogramie Projektu. 

3) Wsparcie Zamawiającego w obsłudze finansowej projektu. 

4) Analiza techniczna dokumentacji projektowej. 

5) Wsparcie Zamawiającego w kontaktach z Instytucją Zarządzającą. 
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6) Wsparcie Zamawiającego w rozliczeniu końcowym projektu. 

§ 2 

1. Doradca oświadcza, że posiada należyte kwalifikacje i wiedzę dotycząca postępowań unijnych 
konieczne dla realizacji niniejszej Umowy i  zobowiązuje się wykonać ją z należytą starannością z 
uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności. 

2. Doradca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji przedmiotu Umowy przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, co w szczególności odnosi się do wykonywania przedmiotu 
Umowy przez osoby wskazane w ofercie:  

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 

Każda z tych osób musi spełniać wymagania określone w zapytaniu ofertowym. 

3. Doradca może dokonać zmiany składu zespołu osób wykonującego Umowę, bez obowiązku 
sporządzania aneksu do Umowy,  pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowana 
osoba spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż osoba zmieniona. 

4. W celu zmiany składu Zespołu Doradcy, Doradca zobowiązany jest nie później niż 7 dni 
kalendarzowych przed planowaną zmianą, zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem 
o wyrażenie zgody na zmianę składu zespołu Doradcy. Zamawiający zobowiązany jest do 
rozpatrzenia przedmiotowego wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia.  

5. W celu należytego wykonania niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z 
Doradcą w całym zakresie niezbędnym do prawidłowego i terminowego wykonania niniejszej 
Umowy, w szczególności poprzez niezwłoczne: 

a) udzielanie odpowiedzi na zapytania Doradcy,  

b) udostępnianie niezbędnych materiałów w formie elektronicznej jeśli istnieje taka możliwość, 
lub papierowej, 

c) informowanie o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, 

6. Doradca będzie kontaktował się z Zamawiającym na bieżąco w trakcie wykonywania pracy i 
udzielał na żądanie informacji o stanie prac. 

7. Zamawiający ma prawo kontrolowania postępu prac objętych Umową oraz zgłaszania uwag. 
Uwagi zgłaszane będą w trybie roboczym.  

8. Doradca może zgłaszać Zamawiającemu fragmenty prac, celem ich oceny i zgłoszenia uwag, o 
których mowa w ust. 7. W przypadku braku uwag lub w razie uwzględniania uwag Zamawiającego, 
prawidłowość wykonania Przedmiotu Umowy w tym zakresie nie może być kwestionowana przy 
odbiorze końcowym o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. 

9. Usługi doradcze świadczone będą za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu (telefon, 
email) lub na życzenie Zamawiające bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Realizacja Przedmiotu Umowy odbywać się będzie zgodnie z terminami określonymi we wniosku o 
dofinansowanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w ramach Wielkopolskiego 
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Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 
2019 r. 

2. Zamawiający dokona odbioru częściowego przedmiotu zamówienia w terminie do 15 listopada 
2018 r.  sporządzając Protokół Odbioru Częściowego. 

3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia sporządzając Protokół Odbioru Końcowego. 

4. Datą wykonania przedmiotu Umowy jest data podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

 

§ 4 

1. Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji i 24 miesięcy rękojmi, na zrealizowany przedmiot 
Umowy, liczonej od dnia odbioru o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy.  

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych po dokonanym odbiorze  
usterkach najpóźniej w terminie 7 dni od ich ujawnienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w uzgodnionym terminie, który biegnie od 
dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Doradcy wynagrodzenie łączne w 
wysokości ………………….. brutto, (kwota zawiera należny podatek VAT od towarów i usług w 
wysokości 23%). 

2. Pierwsza faktura VAT-  częściowa zostanie wystawiona po odbiorze częściowym o którym mowa w 
§ 3 ust. 2 Umowy, w kwocie odpowiadającej …………..% łącznego wynagrodzenia o którym mowa w 
ust. 1. Druga faktura VAT – końcowa zostanie wystawiona po odbiorze przedmiotu zamówienia o 
którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, w kwocie odpowiadającej …………..% łącznego wynagrodzenia o 
którym mowa w ust. 1 

3. Faktury VAT należy wystawić na: 

Nabywca: Powiat Poznański Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,  

adres: ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, NIP 781-18-40-766. 

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy 
Doradcy wskazany w wystawionej fakturze w terminie do 21 dni licząc od dnia dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, Doradca 
przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworów składających się na 
Przedmiot Umowy. 

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich o których mowa w ust. 1, obejmuje następujące pola 
eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Przedmiotu Umowy – wytwarzanie jakąkolwiek 
techniką ich egzemplarzy, w tym techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Przedmiot Umowy 
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
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3) w zakresie rozpowszechniania Przedmiotu Umowy w sposób inny niż określony powyżej  
- publiczne udostępnianie Przedmiotu Umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

oraz własność egzemplarzy Przedmiotu Umowy.   
3. Doradca zezwala Zamawiającemu na: 

1) wykonywanie praw majątkowych do utworów zależnych, a w szczególności udziela 
Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Przedmiotu 
Umowy, w tym również do wykorzystania go w części lub w całości oraz łączenia z innymi 
dziełami, 

2) korzystanie i rozpowszechnianie Przedmiotu Umowy oraz jego opracowania. 
3. Kwota określona w § 5 ust. 1 obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 2 i udzielenie zezwoleń określonych 
w ust. 3. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Przedmiotu Umowy, szczegółowo określonego     
w § 1, nastąpi z chwilą jego przekazania Zamawiającemu, na podstawie Protokołu Odbioru 
Końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 3. 

5. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania  
z uzyskanych zezwoleń. 

6. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie 
Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz 
zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 

7. Umowa upoważnia do korzystania z praw nabytych bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 
8. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z naruszeń jej praw, Doradca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia 
Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu. 

9. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z 
powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Doradca będzie zobowiązany do przystąpienia do 
procesu po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału 
w sprawie.  

10. Doradca zobowiązuje się, iż wykonując Przedmiot Umowy nie naruszy praw osób trzecich  
i że przekazane utwory nie będą obciążone prawami osób trzecich, w szczególności praw 
patentowych, praw autorskich majątkowych i osobistych oraz praw do znaków towarowych. 

 

§ 7 

1. Doradca może odstąpić od Umowy w przypadku: 

a) jeżeli Zamawiający nie współdziała z Doradcą w zakresie określonym w §2 ust. 2, Doradca 
wyznaczył Zamawiającemu dodatkowy termin na podjęcie współdziałania, nie krótszy niż 3 dni 
i w tym terminie Zamawiający nie podjął współdziałania,  

b) jeżeli wykonanie Umowy nie jest możliwe bez uzyskania danych, informacji lub dokumentów 
od Zamawiającego, albo osób trzecich na których działania Doradca nie ma wpływu, a mimo 
zwrócenia się o nie, nie zostały one przekazane Doradcy w ciągu 3 dni od daty zawarcia 
Umowy  

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy: 

a) jeżeli Doradca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji Przedmiotu Umowy tak 
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie określonym w §3 ust. 1, 
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Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego przed 
upływem terminu wykonania Umowy, 

b) po dwukrotnym zgłoszeniu Przedmiotu Umowy do odbioru, jeżeli Przedmiot Umowy  
w dalszym ciągu pozostaje rażąco niezgodny z wymaganiami określonymi w Umowie,  

c) jeżeli wysokość naliczonych Doradcy kar umownych osiągnie wartość 20% łącznego 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1.  

3. Doradca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

a) 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 w za każdy dzień zwłoki  
w wykonaniu prac, licząc od dnia wskazanego w § 3 ust.1 do dnia faktycznego odbioru, 

b) 0,3% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki  
w usunięciu wad lub usterek przy odbiorze, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i 
usterek, 

c) 0,3 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 za wykonanie przedmiotu 
Umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek ujawnionych  
w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i 
usterek, 

d) 10% łącznego wynagrodzenia brutto w określonego w § 5 ust.1 za odstąpienie od Umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

e) 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 z tytułu nienależytego wykonania 
przedmiotu Umowy, w szczególności naruszenia § 2 ust.1. 

4. W przypadku gdy powyższe kary umowne nie pokrywają wysokości powstałej szkody, nie 
wyklucza się możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach 
ogólnych, w kwocie przewyższającej kwotę kar umownych określonych w § 7 ust.3.  

 

§ 8 

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

2. Nieistotne zmiany Umowy to w szczególności: niewielkie zmiany szczegółowych wymagań 
dotyczących treści, zakresu lub formy wykonania przedmiotu Umowy, wynikające z okoliczności, 
których zaistnienie zostanie stwierdzone przez Strony na etapie realizacji Umowy, niewpływające 
na wysokość Wynagrodzenia Doradcy. 

§ 9 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej.  

2. Strony zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać ani nie wykorzystywać we własnej 
działalności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, chyba że są one 
potrzebne do wykonania Umowy albo druga Strona wyraziła na to pisemną zgodę.  

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy: 

a) informacji, które są publicznie znane,  

b) informacji całkowicie niezależnie opracowanych przez drugą Stronę, 

c) informacji przekazywanych w ramach uzyskiwania pomocy prawnej lub przeprowadzania 
audytu, 
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d) informacji, których ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, żądania odpowiednich władz lub organów lub których ujawnienie jest potrzebne do 
wszczęcia lub prowadzenia postępowania cywilnego, karnego administracyjnego lub innego 
podobnego. 

4. Postanowienia niniejszego paragrafu wiążą Strony także w razie rozwiązania, wypowiedzenia lub 
wygaśnięcia niniejszej Umowy, przez okres 3 lat. 

 

§ 10 

1. Strony wyznaczają osoby upoważnione do kontaktu w trakcie realizacji: 

a) Po stronie Zamawiającego: 

tel. ………………………………, e-mail ………………………………………………. 

b) Po stronie Doradcy: 

tel. ………………………………, e-mail ………………………………………………. 

 

2. Przedstawiciele są upoważnieni do prowadzenia w imieniu reprezentowanej Strony bieżących 
kontaktów z pozostałymi Stronami Umowy. O każdej zmianie przedstawiciela każda ze Stron 
Umowy powiadomi pozostałe Strony Umowy pisemnie, bez potrzeby podpisywania aneksu do 
Umowy. 

§ 11 

1. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego Umową spory Strony poddają pod rozstrzygnięcie 
rzeczowo właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w 
szczególności ustawy – Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych. 

3. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden dla Doradcy.  

 

ZAMAWIAJĄCY:        DORADCA:                                                                                              

 

 

 

 ….……………………………………                    ………....………………………… 

     KONTRASYGNATA  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO : 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 


