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  ZAŁĄCZNIK NR 10 -  WZÓR UMOWY  

UMOWA NR BRG - ……/2018 
 

zawarta dnia ……………………… w Gdańsku pomiędzy: 

 

Gmina Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 583-00-11-969,  
Biurem Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, 80 - 855 

Gdańsk, Regon 191840275,  

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

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 
a 

........................................ z siedzibą: ………………………… zarejestrowanym w 

……………………………………..…… 

pod numerem ……………………………………... posiadającym NIP: ………………………,Regon: 

……………………………,  

reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

łącznie nazywani dalej „Stronami”.  

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w zamówieniu 

publicznym nr 1/2018 na wykonanie usługi: Pozyskanie i opracowanie danych 
przestrzennych dla miasta Gdańska, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej 135 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), 

Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę Pozyskania i 

opracowania danych przestrzennych dla miasta Gdańska - zwane dalej 

Przedmiotem umowy, zgodnie z opisem zawartym w Warunkach Technicznych 

Zamówienia (zwanym WTZ), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością, zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia publicznego nr 1/2018, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią dokumentów źródłowych będących 

podstawą wykonania usługi. Przez należytą staranność Strony rozumieją wykonanie 

umowy terminowo, w sposób skrupulatny, rzetelny z uwzględnieniem zawodowego 

charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności. 
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§ 2 
Termin wykonania 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu Przedmiotu 

umowy w terminie do dnia 30 listopada 2018 r., przy czym termin nalotów, o których 

mowa w Warunkach technicznych Zamówienia, nie może być późniejszy niż: do 5 maja 

2018 r. dla zdjęć pionowych, do 15 czerwca 2018 r. dla zdjęć ukośnych i skaningu 

laserowego. 

 

§ 3 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całości Przedmiotu umowy wynosi: 

………………… zł netto, plus podatek VAT - 23% tj. ………………… razem: ………………………. zł 
brutto (słownie: …………………………………) zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą 

Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i 

Wykonawca nie może żądać jego waloryzacji lub podwyższenia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, zostanie zapłacone na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, płatnej przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w 

terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego oraz od momentu 

przekazaniu przedmiotu umowy, przy czym strony ustalają, że za datę terminowej 

płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.   

4. Podstawę do uznania, że przedmiot umowy został przekazany będzie stanowił 

podpisany przez Strony protokół odbioru Przedmiotu umowy z adnotacją o ich 

akceptacji i braku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

5. Wykonawca wystawi fakturę VAT, o której mowa w ust. 2, na poniższe dane: 

Gmina Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 583-00-11-969 

Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,  
6. Po przekazaniu Zamawiającemu prac związanych z wykonaniem Przedmiotu umowy 

Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych (za dni robocze uznane będą dni od 

poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy): 

1) zaakceptuje otrzymany Przedmiot umowy 

lub 

2) wniesie drogą elektroniczną uwagi do wykonania (braki, istotne nieścisłości, błędy), 

które Wykonawca przeanalizuje i uwzględni, a uzupełnione i/lub poprawione 

przekaże Zamawiającemu w ciągu kolejnych 7 dni roboczych od dnia otrzymania 

uwag. Zamawiający w ciągu następnych 7 dni roboczych zaakceptuje wniesione 

poprawki lub odmówi ich akceptacji, uzasadniając swoją decyzję.  

 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji zamówienia do korzystania: 

a) z osób, które zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy będą stanowiły zespół 

wykonawczy oraz  

b) ze sprzętu, którym zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy dysponuje on w celu 

realizacji zamówienia. 
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2. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu koniecznym stanie się zastąpienie jakiejkolwiek osoby 

wskazanej w ofercie Wykonawcy, to skieruje on do pracy, za uprzednią wyrażoną na 

piśmie zgodą Zamawiającego, osobę o tych samych lub wyższych kwalifikacjach i 

doświadczeniu, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  

3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio 

lub pośrednio z wymiany osób wskazanych w ofercie.  

4. Wykonawca jest zobowiązany ponadto do sprawnej i terminowej realizacji Przedmiotu 

umowy oraz współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania Przedmiotu 

umowy, w tym pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania, kontakt 

telefoniczny i mailowy). 

 
§ 5 

Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego 
1. Przedmiot umowy obejmuje czynności związane z wykonywaniem cyfrowych zdjęć 

lotniczych terenów zamkniętych w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101), którym właściwe organy 

nadały status terenów zamkniętych, a informacjom o obiektach położonych na tych 

terenach nadały stosowne klauzule tajności. 

2. Wykonawca posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych związanych z 

realizacją Przedmiotu umowy, w szczególności do ochrony dokumentów, materiałów i 

informatycznych nośników danych zawierających informacje o obiektach, o których 

mowa w pkt. 1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1167) zwanej dalej ustawą. 

3. Dokumentem potwierdzającym zdolność Wykonawcy do wykonywania cyfrowych 

zdjęć lotniczych terenów zamkniętych, o których mowa w pkt. 1 oraz przetwarzania ich 

we własnych systemach informatycznych jest świadectwo bezpieczeństwa 

przemysłowego, które Wykonawca w formie uwierzytelnionej kopii przedłożył 

Zamawiającemu.  

4. Wykaz osób biorących udział w wykonaniu zdjęć lotniczych terenów zamkniętych 

został załączony do oferty Wykonawcy i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

5. Wykonawca w okresie trwania umowy ma obowiązek informowania w terminie 30 dni 

ABW w szczególności o: 

a) zmianach danych zawartych w kwestionariuszu, ogłoszeniu upadłości, likwidacji 

lub rozwiązaniu jednostki organizacyjnej albo innej formie zakończenia przez nią 

działalności, wypowiedzeniu umowy oraz zakończeniu wykonania umowy, 

b) zawarciu umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli 

„poufne" lub wyższej, ze szczególnym uwzględnieniem nazwy i adresu jednostki 

organizacyjnej zawierającej umowę, przedmiotu umowy oraz najwyższej 

klauzuli tajności informacji niejawnych, do których dostęp będzie wiązał się z 

wykonaniem umowy, wypowiedzeniu jej wykonania, 

c) zawarciu umowy z podwykonawcą, związanej z dostępem do informacji 

niejawnych o klauzuli „poufne" lub wyższej, wypowiedzeniu tej umowy oraz 

zakończeniu jej wykonania (jeżeli umowa przewiduje korzystanie z 

podwykonawców). 
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6. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o: 

a) zmianach w systemie ochrony informacji niejawnych, 

b) zmianach osób wykonujących umowę, 

c) potrzebie zawarcia z podwykonawcą umowy związanej z dostępem do informacji 

niejawnych, 

d) rozpoczęciu i zakończeniu zdjęć nad obszarami obejmującymi tereny zamknięte. 

7. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych w 

zakresie realizacji umowy przez Wykonawcę prowadzi Edyta Damszel - Turek Dyrektor. 

8. Lokalizacja terenów zamkniętych, o których mowa w pkt. 1, będzie wskazywana przez 

pełnomocnika ochrony Głównego Geodety Kraju ds. ochrony informacji niejawnych na 

wniosek Wykonawcy. 

9. Wykonawca spełniający warunki, o których mowa w ust. 3 może wykonywać zdjęcia 

lotnicze kamerą cyfrową i samodzielnie realizować proces technologiczny związany z 

tworzeniem ortofotomapy. Maskowanie obiektów, o których mowa w pkt 1 realizuje 

zgodnie z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji dla posiadanego systemu 

teleinformatycznego, po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu z pełnomocnikiem 

Głównego Geodety Kraju ds. ochrony informacji niejawnych. 

10. Kontrolę poprawności wykonania finalnego produktu pod względem ochrony 

informacji niejawnych wykona pełnomocnik Głównego Geodety Kraju ds. ochrony 

informacji niejawnych. 

11. Materiałami podlegającymi ochronie, w przypadku kamery cyfrowej będą nośniki 

pamięci kamery cyfrowej zawierające cyfrowy nie przetworzony obraz obiektów. 

12. Organizację ochrony informacji niejawnych oraz wymagane przepisami zabezpieczenie 

materiałów niejawnych wymienionych w ust. 11, w trakcie wykonywania prac 

fotolotniczych, transportu do kancelarii tajnej Wykonawcy oraz przetwarzania w 

systemach teleinformatycznych zapewnia Pełnomocnik Wykonawcy – Pan / Pani ….. . 

13. W przypadku awaryjnego lądowania samolotu w miejscu nieprzewidzianym w planie 

nalotu, personel samolotu organizuje ochronę materiałów niejawnych do czasu 

przybycia Pełnomocnika Wykonawcy z konwojentami. Materiały wymienione w ust. 11 

nie mogą pozostawać bez ochrony w samolocie, na lotnisku, ani w żadnym innym 

miejscu i czasie. 

14. W przypadku zaginięcia niejawnego materiału, Pełnomocnik ds. ochrony informacji 

niejawnych Wykonawcy musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Agencję 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych 

Zamawiającego, a także zabezpieczyć ślady działania, które były związane ze 

zdarzeniem. 

15. Wykonawca nie otrzymuje od Zleceniodawcy żadnych dokumentów niejawnych 

związanych z realizacją umowy. 

16. Prace fotolotnicze nad terenami zamkniętymi wolnymi od obiektów, o których mowa 

w ust. 1, mogą być realizowane na zasadach ogólnych. 

17. Kontrolę stanu przestrzegania przez Wykonawcę przepisów o ochronie informacji 

niejawnych związanej z realizacją umowy prowadzą: 

a) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Zamawiającego, na podstawie art. 

71 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych, 
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b) Służby Ochrony Państwa na podstawie art. 12 ustawy o ochronie informacji 

niejawnych. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymagań określonych w niniejszej 

instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego. 

19. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niniejszej 

instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego grozi konsekwencjami określonymi 

przepisach Kodeksu karnego. 

 

§ 6 
Kary umowne, odstąpienie od umowy 

1. Jeżeli Wykonawca opóźni wykonanie Przedmiotu umowy, w szczególności 

z wykonaniem nalotów, tak dalece, że nie będzie prawdopodobne, żeby zdołał je 

ukończyć w umówionym terminie, Zamawiający może od umowy odstąpić bez 

wyznaczania dodatkowego terminu ich ukończenia. 

2. W przypadku określonym niewykonania lub nienależytego wykonania przez 

Wykonawcę Przedmiotu umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy i wyznaczeniu mu 

w tym celu stosownego terminu z zagrożeniem odstąpienia od umowy w przypadku 

bezskutecznego upływu tego terminu.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w ust. 1 i 2 

Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do żądania zapłaty kary umownej w 

wysokości 10% całkowitego Wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

4. W przypadku opóźnienia w terminowym wykonaniu przez Wykonawcę umowy oraz w 

usuwaniu wad lub usterek, Zamawiający będzie mógł – zamiast odstąpienia od umowy 

i żądania zapłaty kary umownej w wysokości określonej w ust. 3 – żądać zapłaty kary 

umownej w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 

umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, odpowiednio w stosunku do terminów 

wykonania Przedmiotu umowy lub terminów wyznaczonych na usunięcie wad i 

usterek, a w przypadku ponownego i każdego następnego odesłania Przedmiotu 

umowy w celu usunięcia wad lub usterek, za każdy rozpoczęty dzień ich usuwania, 

licząc od dnia przekazania go Wykonawcy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych przez Zamawiającego z 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

6. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie 

cywilnym.  
7. Za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi, Zamawiający będzie 

mógł żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,02% całkowitego Wynagrodzenia, 

określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do 

terminu wyznaczonego na usunięcie Wad. 

 
§ 7 

Rękojmia 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy, w 

okresie ………… liczonego od daty odbioru Przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 
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2. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie 

wynikłe z wad Przedmiotu umowy również po upływie terminu określonego w ust. 1, 

jeżeli Zamawiający nie mógł, przy zachowaniu należytej staranności, wcześniej ich 

wykryć lub jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach Przedmiotu umowy w 

ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ich ujawnienia.  

4. Jeżeli Przedmiot umowy ma wady, Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu 

rękojmi względem Wykonawcy, może żądać bezpłatnego usunięcia wad w 

wyznaczonym terminie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

5. Zamawiający wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie wad, będzie się kierował 

obiektywną oceną, wynikającą z własnego doświadczenia oraz słusznymi sugestiami 

Wykonawcy. 

6. Wszelkie koszty usunięcia wad Przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie 

trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

8. W przypadku odstąpienia od umowy, postanowienia niniejszego paragrafu  stosuje się 

odpowiednio w zakresie, w jakim Zamawiający dokonał odbioru Przedmiotu umowy.  

 

§ 8 
Prawa autorskie 

1. Produkty uzyskane w wyniku realizacji Przedmiotu umowy tj. zdjęcia lotnicze (w tym 

zdjęcia ukośne i chmura punktów uzyskana w wyniku skaningu laserowego), 

ortofotomapa oraz model 3D mają cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880.) i podlega 

przepisom tej ustawy. 
2. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do produktów 

uzyskanych w Przedmiocie umowy o których mowa wyżej na wszystkich polach 

eksploatacji oraz udzielenie wszelkich zgód i zezwoleń objętych umową w tym 

przeniesienie własności egzemplarzy, na których utrwalono Dzieło, ma wartość 3.000 

zł netto + VAT. 
3. Kwota wynagrodzenia o której mowa w ust 2 niniejszego paragrafu zawarte jest w 

cenie wynagrodzenia łącznego o którym mowa w § 3 ust 1 umowy. 
4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 paragrafu, z chwilą przyjęcia przez 

Zamawiającego utworów, o których mowa w ust. 1, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego nieobciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich: 

1) autorskie prawa majątkowe do tych utworów, w tym prawo do korzystania i 

rozporządzania na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania jego egzemplarzy 

każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

i techniką cyfrową, a także wprowadzania do pamięci komputera, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono 

utwór, w tym do wprowadzania go do obrotu, najmu oraz użyczenia, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b), w 

tym publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i 
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reemitowania, a także do publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

w tym w szczególności wprowadzania go do sieci komputerowej w sposób 

umożliwiający transmisję odbiorczą przez użytkownika i rozpowszechnianie ich 

w sieci Internet, wraz z prawem wykonywania  i zezwalania na wykorzystanie 

zależnych praw autorskich do utworu   na polach eksploatacji określonych 

powyżej; 

2) prawo wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do 

tych utworów. 

5. W ramach nabytych praw, Zamawiający jest uprawniony do eksploatacji utworów w 

systemie on-line, a także do korzystania z utworów przez końcowych użytkowników 

sieci, sporządzania cyfrowego zapisu utworów, inkorporowania utworów do baz 

danych Zamawiającego, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, 

wprowadzania utworów do sieci informatycznej w sposób umożliwiający ich 

transmisję na żądanie przez końcowego użytkownika, rozpowszechniania utworów w 

systemie on-line, łącznie z utrwaleniem ich w pamięci RAM i wyświetlaniem na 

monitorze użytkownika końcowego, sporządzania wydruków przez użytkownika 

końcowego, niezależnie od technicznego sposobu dostępu do stron internetowych 

Zamawiającego, a także do publicznego udostępnienia utworów dla celów związanych 

z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków wspólnotowych, w tym w 

szczególności jako załącznik do składanego wniosku o takie dofinansowanie,  a także 

do publicznego udostępniania utworu w pozostałym zakresie, w tym  do celów 

promocji Zamawiającego, postępowań sądowych, konsultacji i szkoleń. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów oraz prawa wykonywania i 

zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworów jest 

nieograniczone terytorialnie. Zamawiający może wykorzystywać utwory na całym 

świecie we wszystkich mediach, na polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez 

cały czas trwania praw majątkowych. Zamawiający ma prawo udzielić licencji do 

korzystania z utworów przez osoby trzecie, na warunkach przez niego określonych lub 

przenieść autorskie prawa majątkowe do utworów na osoby trzecie. 

7. Zamawiający zobowiązuje się wskazywać twórców utworów, w każdym przypadku 

jakiegokolwiek udostępnienia jego treści osobom trzecim. 

8. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń przeciwko Zamawiającemu i jego 

następcom prawnym, dotyczących sposobu korzystania z utworów. 

9. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do całości Przedmiotu 

umowy. 

 
§ 9 

Licencje  
1. W ramach wynagrodzenia uzyskanego w wyniku wykonania Przedmiotu umowy 

Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu bezterminowej licencji na 

korzystanie z dostarczonych oprogramowań, umożliwiających korzystanie z 

Przedmiotu umowy, o których mowa w Warunkach technicznych Zamówienia 

(załącznik nr 1 do SIWZ). 
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2. Wykonawca wyraża zgodę na instalowanie ww. oprogramowań na serwerach innych 

jednostek organizacyjnych gminy miasta Gdańska. 

 

§ 10 
Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się traktować, jako poufne wszelkie informacje uzyskane od 

Zamawiającego w związku z wykonaniem Przedmiotu umowy i przestrzegać 

bezwzględnego zakazu ujawniania ich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przekazywanych mu przez Zamawiającego 

danych niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy. Po zakończeniu realizacji 

Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do trwałego usunięcia wszelkich 

przekazanych mu przez Zamawiającego danych z posiadanego przez Wykonawcę 

sprzętu informatycznego i nośników danych. 

3. Jeśli dla prawidłowej realizacji czynności objętych umową, Wykonawca uzyska dostęp 

do danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 922 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do 

przestrzegania przepisów ww. ustawy, w szczególności do zachowania w tajemnicy 

danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej 

umowy, również po jej rozwiązaniu. 

 
§ 11 

Zasady komunikacji i kontroli wykonania Przedmiotu umowy 
1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do dokonywania uzgodnień z 

Wykonawcą oraz do odbioru zrealizowanego Przedmiotu umowy jest 

………………………….., e-mail: ………..@brg.gda.pl., nr telefonu: …………………………., adres 

korespondencyjny: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 - 855 Gdańsk. 

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację Przedmiotu umowy z ramienia 

Wykonawcy jest - …………….…, e-mail: ……….…………, nr. tel. ……..………., adres 

korespondencyjny: ……………………………… 

3. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do stałego kontaktu w sprawie realizacji 

przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego, Strona dokonująca 

zmiany powiadomi pisemnie o tym fakcie w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty 

zmiany, jednocześnie wyznaczając kolejną osobę do kontaktów, bez konieczności 

sporządzenia aneksu do umowy. 

4. Spotkania wyznaczonych osób mogą odbywać się w każdym czasie, w dni robocze, w 

godzinach od 7:30 do 15:30, na żądanie którejkolwiek ze Stron, przekazane 

telefonicznie, pisemnie, faksem, albo drogą elektroniczną. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia w każdej chwili kontroli 

prawidłowości wykonywania umowy przez Wykonawcę, w tym w jego siedzibie, po 

uprzednim powiadomieniu co najmniej na 2 (dwa) dni robocze przed planowanym 

terminem kontroli. 

6. Zamawiający może w każdym czasie żądać od Wykonawcy informacji, w tym informacji 

w formie pisemnej, o postępach prac lub innych wyjaśnień dotyczących realizacji 

umowy. W celu uzyskania informacji lub wyjaśnień Zamawiający przedstawi 

Wykonawcy w formie pisemnej zakres żądanej informacji. Wykonawca w terminie 3 
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(trzech) dni roboczych dostarczy informacje i wyjaśnienia w formie żądanej przez 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

wszelkich istotnych problemach w realizacji umowy.  

 

§ 12 
Odpowiednie stosowanie przepisów  

W sprawach, które nie są unormowane niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie informacji 

niejawnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy. 

 

§ 13 
Właściwość sądu 

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 
§ 14 

Egzemplarze umowy 
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w dwóch dla 

Zamawiającego oraz w jednym dla Wykonawcy. 

 

Integralną część umowy stanowią: 

1. Warunki Techniczne Zamówienia wraz z załącznikami graficznymi A i B - Załącznik nr 1 

do SIWS; 

2. Oferta Wykonawcy - Załącznik nr 2 do SIWS, 

3. Wykaz osób, biorących udział w zamówieniu – Załącznik nr 7 do SIWS. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 
 
………………………………………………     ….……….………………………… 


