
 
 

 
 

Strona | 1  

 

 

UMOWA  

OKSO.272.35.2020 

 

zawarta w dniu 28.01.2021r w Jędrzejowie pomiędzy:    

Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP 959 164 57 90, 

reprezentowanym przez: 

Mirosława Gębskiego - Starostę; 

Tomasza Plebana - Wicestarostę 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marii Klusek,  

zwanym w treści Umowy  Zamawiającym, 

a firmą GEOBID Spółka z o.o., ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice,  

NIP: 634-013-27-84, REGON: 271100591 

w imieniu którego działa: 

Krzysztof Borys – Prezes Zarządu 

zwany dalej Wykonawcą. 

W wyniku udzielonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm. ), została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania polegającego na rozbudowie Geoportalu 

powiatowego, w tym utworzenie nowych aplikacji udostępniających e-usługi o wysokim stopniu 

dojrzałości wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzeniem szkoleń, zgodnie z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia w części dotyczącej Powiatu Kieleckiego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac zawiera SIWZ oraz załączniki do niego, w 

szczególności Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ), stanowiące integralną część 

umowy. 

3. W przypadku odmiennych uregulowań SIWZ lub OPZ z niniejszą Umową stosuje się przepisy zawarte w 

Umowie. 

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami 

technicznymi, jak również zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz ze złożoną ofertą przetargową. 

5. Wykonawca udzieli bezterminowej, niewyłącznej licencji na korzystanie z dostarczonych rozwiązań 

oprogramowania aplikacyjnego dla wszystkich uprawnionych użytkowników Zamawiającego.  

6. Przedmiot umowy jest częścią Projektu RPSW.07.01.00-26-0009/17 pod nazwą „e – GEODEZJA cyfrowy 

zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”,  

w ramach działania Rozwój e - społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  współfinansowanego z środków UE. 

 

§ 2 Termin wykonania 

 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie 4  miesięcy od dnia podpisania 



 
 

 
 

Strona | 2  

 

umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę tj. do 28 maja 2021r. 

3. Termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje również kontrolę i odbiór przedmiotu umowy. 

4. Terminy określone w miesiącach liczone będą zgodnie z zasadami obowiązującymi w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 3 Obowiązki stron 

 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1.1. dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem i profesjonalnymi kwalifikacjami, a także 

potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Umowy, 

1.2. zapoznał się z Opisem Przedmiotu Zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń, 

1.3. korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych przez Wykonawcę Produktów nie będzie stanowić 

naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich, 

1.4. oferowane oprogramowanie nie jest przeznaczone przez producenta do wycofania  

z produkcji, sprzedaży lub serwisowania. 

2. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do : 

1) wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, bez wad pomniejszających wartość 

prac, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzą zawodową, a także obowiązującymi normami i przepi-

sami prawa i warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy.  

2) wykonania całość zakresu prac, opisanego w OPZ, 

3) terminowego i zgodnego z przepisami prawa i normami technicznymi wykonania Przedmiotu 

Umowy,   

4) bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach dla realizacji Przed-

miotu Umowy, dotyczących zarówno terminów jak i zakresu rzeczowego Umowy, 

5) przedstawiania Zamawiającemu sprawozdań technicznych w formie pisemnej do 5 dnia każdego 

miesiąc, za miesiąc miniony z przebiegu realizacji usługi, 

6) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach i uzgodnieniach organizowanych przez Zamawiają-

cego, w siedzibie Zamawiającego, 

7) współdziałania z Zamawiającym w celu sprawnej i bezkonfliktowej realizacji Umowy. 

3. Wykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy. 

4. Zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom może nastąpić po uprzednim pisemnym 

powiadomieniu Zamawiającego. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania części 

Przedmiotu umowy powierzonej Podwykonawcy Wykonawca podał nazwę oraz dane kontaktowe 

Podwykonawcy wykonującego daną część, imiona i nazwiska osób do kontaktu z nimi zaangażowanych 

przy wykonywaniu usługi. Wykonawca zawiadamia również Zamawiającego o wszelkich zmianach danych 

Podwykonawców, w trakcie realizacji Umowy.  

5. Za rozliczenia finansowe z Podwykonawcami odpowiada Wykonawca. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i 

ich pracowników (działania zawinione i niezawinione) jak za własne. 

7. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą w przypadku gdy wymagana jest przez umowę 

forma pisemna, będzie odbywać się poprzez nadanie dokumentacji listem poleconym lub dostarczenia 

jej osobiście do siedziby adresata, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku gdy przepisy umowy nie 

wymagają wprost formy pisemnej, komunikacja może odbywać się w formie telefonicznej, faksem lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

8. O wszelkich  zmianach w danych adresowych Strony Umowy będą się na bieżąco informować, 

niezwłocznie od chwili ich zaistnienia. 
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§ 4 Dostawa i odbiór prac 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Przedmiot Umowy w zakresie  rozbudowy Geoportali  
na swój koszt w siedzibie Zamawiającego. 

2. Po prawidłowym uruchomieniu rozbudowanych Geoportali u wszystkich partnerów realizujących wspól-
nie zamówienie, zatwierdzonym poprawnymi testami z weryfikacji poprawności działania, Wykonawca 
przeprowadzi wymagane zamówieniem szkolenia. 

3. Po zakończeniu wszystkich szkoleń oraz po przekazaniu Zamawiającemu wymaganej dokumentacji z prze-
prowadzonych szkoleń, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu Oświadczenie o gotowości do odbioru 
całości prac w ramach przedmiotu Umowy. 

4. W terminie 5 dni roboczych od złożenia przez Wykonawcę Oświadczenia o gotowości do odbioru całości 
prac, Zamawiający przystąpi do Odbioru prac. 

5. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania całości Przedmiotu Umowy będzie podpisany bez  
zastrzeżeń Protokół Odbioru Końcowego. 

 

 

§ 5 Wynagrodzenie 

 

1. Za należyte wykonanie całej Umowy  Wykonawcy przysługuje całkowite wynagrodzenie ryczałtowe 

brutto (z obowiązującym podatkiem VAT)  w kwocie 128 517,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia osiem 

tysięcy pięćset siedemnaście złotych) na które składa się: 

1) zakup oprogramowania i utworzenie e-usług: w kwocie brutto (z obowiązującym podatkiem VAT)  83 

517,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemnaście złotych); 

2) szkolenia: w kwocie brutto (z obowiązującym podatkiem VAT) 45 000,00 złotych (słownie: 

czterdzieści pięć tysięcy złotych) 

2. Wynagrodzenie całkowite jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z 

wykonaniem Przedmiotu Umowy i jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie przyjętego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego, na 

podstawie dwóch faktur (rachunków), wystawionych zgodnie z następującymi warunkami na:  

1) nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP: 959 164 57 90;  

        odbiorca - Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce za zakup    

        oprogramowania i utworzenie e-usług, określonego w ust. 1 pkt 1, 

2) nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP: 959 164 57 90;  

        odbiorca - Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce za szkolenia, 

        określone w ust. 1 pkt 2. 

4.    Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone Wykonawcy  w terminie 30 dni od  dnia 

otrzymania przez Zamawiającego faktury (rachunku), na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 

5.  Za datę realizacji płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

§  6 Osoby odpowiedzialne 

 

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy są osoby wskazane przez 
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Wykonawcę w wykazie osób. 

2. Wykonawca zapewnia, że osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy posiadają odpowiednie 

kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, a ich kwalifikacje oraz stan 

osobowy przeznaczony do realizacji umowy  odpowiada warunkom określonym w SIWZ oraz złożonej 

ofercie przetargowej. 

3. Do dokonywania uzgodnień z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy,  

w tym przede wszystkim współuczestniczenia w zakresie organizacji szkoleń oraz w Odbiorze Przedmiotu 

Umowy, Zamawiający wyznacza koordynatora:  P. Pawła  Kowalczyka, tel. 41 200 14 01,  

e-mail: Kowalczyk.P@powiat.kielce.pl oraz P. Piotra Śniocha, tel. 41 200 12 15,  

e-mail: Snioch.P@powiat.kielce.pl  

4. Do dokonywania uzgodnień z Zamawiającym w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy 

Wykonawca wyznacza : do uzgodnień technicznych P. Tomasza Michalika , tel. 32 241 04 84 (wewn. 148), 

e-mail: tomasz.michalik@geobid.pl; w pozostałych sprawach P. Weronikę Borys, tel. 32 241 04 84, e-

mail: wborys@geobid.pl 

 

§ 7 Warunki gwarancji, wsparcie użytkowników oraz asysta techniczna 
 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony, wdrożony i odebrany przez Zamawiającego Przedmiot Umowy 

będzie wolny od wad fizycznych i prawnych. 

2. Rozbudowany Geoportal zostanie objęty 84 miesięczną gwarancją, wsparciem użytkowników  

i asystą techniczną. 

3. Termin rozpoczęcia gwarancji, wsparcia użytkowników i asysty technicznej ustalony jest na następny 

dzień po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego, przy czym nadzór nad poprawnością działania 

Geoportalu będzie obowiązywał w okresie trwałości Projektu „e-GEODEZJA- cyfrowy zasób powiatów: 

buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego”. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy na okres 24 miesięcy liczony 

od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, potwierdzonego bezusterkowym Protokołem Odbioru 

Końcowego. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

6. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia wad w okresie rękojmi Wykonawca dokona ich usunięcia w 

terminie 14 dni kalendarzowych od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

        Jeżeli strony uznają, że usunięcie wad nie będzie możliwe w tym terminie Wykonawca ustali z   

       Zamawiającym konkretny termin usunięcia usterek- na tą okoliczność zostanie spisany protokół. 

7. W związku z usunięciem wad Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego żadnymi kosztami 

wynikłymi z tego tytułu. 

8. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi, Zamawiający 

może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi. W takim przypadku Wykonawca zostanie obciążony 

kosztami na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego, której termin zapłaty będzie wynosić 

14 dni. 

 

 

§ 8 Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

mailto:Kowalczyk.P@powiat.kielce.pl
mailto:Snioch.P@powiat.kielce.pl
mailto:tomasz.michalik@geobid.pl
mailto:wborys@geobid.pl
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1) 0,5 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w terminie 

wykonania Umowy , o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, 

2) 0,5 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad 

stwierdzonych w okresie rękojmi, liczony po dniu wyznaczonego terminu usunięcia wad. 

3) 25 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4) Maksymalny wymiar kar o których mowa wyżej nie może przekroczyć 25% kwoty łącznego 

wynagrodzenia brutto. 

5) za nieterminowe wykonanie umowy z winy Wykonawcy wskutek którego Zamawiający utracił 

dofinansowanie, o którym mowa w § 1 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości  

utraconego dofinansowania, 

2. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

3.  Kary umowne są niezależne od siebie i się kumulują. 

4.  Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w  

§ 5 umowy, bez konieczności wcześniejszego wezwania do zapłaty tej kary. W przypadku braku potrącenia, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należną karę umowną w terminie do 14 dni od daty otrzymania 

wezwania do zapłaty. 

 

 

§ 9 Licencja 
 

1. Wykonawca zapewnia, że wykonanie przedmiotu umowy nie narusza praw osób trzecich a w szczególno-
ści w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych. 

2. Wykonawca, w razie naruszenia praw autorskich z jego winy, na własny koszt zobowiązuje się pokryć 
koszty ewentualnego odszkodowania oraz koszty zasądzone prawomocnym orzeczeniem Sądu, pod warun-
kiem, iż Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie na piśmie o wystąpieniu z takim roszczeniem 
przez osobę trzecią. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, nieodwołalnej, niewygasającej (bezterminowej) licen-
cji dla nieograniczonej liczby użytkowników na oprogramowanie wskazane w § 1. 

4. Wykonawca oświadcza, że wykorzystanie licencji nie wymaga uzyskania dodatkowych zezwoleń lub za-
warcia dodatkowych umów oraz nie powoduje dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.   

5. Zamawiający ma prawo do korzystania z programów objętych licencjami na następujących polach eksplo-
atacji: publiczne wykonanie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy użytkownik mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym oraz korzystanie z oprogramowania, czasowego lub trwałego wprowadzenia do pa-
mięci komputera, uruchamiania, przechowywania, reprodukcji, kopiowania, tłumaczenia, przystosowania 
zmian układu wraz z prawem do korzystania z dokumentacji, którą dostarczy Wykonawca w ramach realizacji 
przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie tj. powierzanie, dokonywanie opracowań, utrwalanie, zwielokrot-
nianie utworu. 

6. Udzielenie licencji następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy. 

 

 

§ 10 Odstąpienie od umowy 

 

1. W razie opóźnienia w wykonaniu niniejszej umowy  z winy Wykonawcy Zamawiający może wykonać 

świadczenie zastępcze na koszt Wykonawcy. 

2. Zamawiający ma również prawo odstąpienia od umowy w przypadkach: 
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          1) wykonywania umowy przez Wykonawcę w sprzeczności z : 

 warunkami określonym w SIWZ i w załącznikach do niego, 

 przepisami prawa, 

 niniejszą umową, 

 uzgodnieniami zawartymi pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, 

           2) wykonywania umowy z nienależytą starannością. 

3.  Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 21 dnia od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia, o których mowa w ust. 2. Oświadczenie o 

odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie. 

4.  Wykonanie prawa odstąpienia od umowy będzie mieć skutek ex nunc. 

5.  Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kary 

umownej oraz odszkodowania. 

 

 

§ 11 Zabezpieczenie wykonania Umowy 

 

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument stwierdzający 
zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w 
wysokości stanowiącej 5 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj kwoty 6 425,85 PLN (słownie: 
sześć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy). 

3. Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest gotówka (przelew bankowy). 

4. Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie prac zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości 
zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

5. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń w 
ramach rękojmi , zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

6. Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w pkt. 2 może 
ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość prac, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub 
nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego 
Wykonawca. 

 

 

§ 12 Zmiana umowy 

 

1. Strony przewidują możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadkach przewidzianych w ustawie –  Prawo 

zamówień publicznych oraz w SIWZ, w szczególności: 

1). Zmiany terminu wykonania umowy w przypadkach: 

 a) wystąpienia nieprzewidzianych problemów technicznych, leżących po stronie Zamawiającego, np. 

awarii systemu elektronicznego lub serwera w PODGiK. W takim przypadku możliwe będzie 

podpisanie aneksu terminowego, uwzględniającego czas trwania awarii; 

 b) wstrzymania wykonywania prac przez Zamawiającego , 

c) spowodowanych niemożnością wykonywania prac z uwagi na niedochowanie terminów  

ustawowych   lub zwyczajowo przyjętych przez urzędy lub osoby trzecie, 

 d)  gdy wydłużenie terminu nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez strony przy dochowaniu 

należytej staranności. 

2) Zmiany osób wymienionych w § 6 ust. 1  – za zgodą Zamawiającego - pod warunkiem, że nowe osoby 

będą posiadały udokumentowane kwalifikacje i spełnią warunek doświadczenia osoby zmienianej. 
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2.  Wszelkie zmiany wymagają pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 
§ 13 Prawa autorskie 

 

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe przysługujące Wykonawcy do dzieł powstałych w związku z 

realizacją niniejszej umowy, wraz z własnością nośnika na którym dzieło zostanie utrwalone. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy, o którym mowa powyżej, 

następuje z chwilą odbioru oraz dokonania płatności i obejmuje pola eksploatacji wynikające z ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wszystkie pola eksploatacji znane w chwili zawarcia umowy, a 

więc w szczególności prawo do: 

1) przetwarzania, utrwalania, zwielokrotniania, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 

3) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a 

także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym; 

4) wprowadzenia do sieci komputerowej, w tym Internetu; 

5) wystawiania, wykorzystywania w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych 

i szkoleniowych, korzystania z opracowań w całości lub z części oraz ich łączenie z innymi dziełami, 

opracowywania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienia, tłumaczenia na różne języki, zmiany 

wielkości i treści całości lub części, publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części. 

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy Wykonawca zezwala Zamawiającemu na 

wykonywanie praw zależnych, o których mowa w art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

czyli na rozporządzanie i korzystanie na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych niniejszą umową dla 

utworów pierwotnych. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób 

trzecich i przekaże Zamawiającemu utwory w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne, a w szczególności 

za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za 

nieprzestrzeganie przez Wykonawcę przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku 

z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

 

 
§ 14 Poufność danych i informacji 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji dotyczących Zamawiają-
cego oraz jego pracowników, współpracowników i podmiotów z Zamawiającym współpracujących, jakie Wyko-
nawca uzyska w toku realizacji Umowy.  

2. Wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu 
Umowy mogą być wykorzystane tylko w celu jego wykonania. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 nie dotyczy:  

1) informacji publicznie dostępnych,  
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2) informacji, które były znane Stronie przed otrzymaniem od drugiej Strony i nie były objęte zobowią-
zaniem do poufności względem jakiegokolwiek podmiotu,  

3) obowiązku ujawnienia wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących.  

4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu informacji na uprawnione 
żądanie sądu lub organu administracji oraz w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, jeżeli jest to 
potrzebne dla jego rozstrzygnięcia i przy zachowaniu możliwych środków ochrony ujawnianych informacji 
przed ich publicznym rozpowszechnieniem – po uprzednim pisemnym poinformowaniu drugiej Strony o żą-
daniu ujawnienia. 

5. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających do-
chowanie zasady poufności, określonej w ust. 1 i 2, przez swoich pracowników i Podwykonawców. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, jeśli 
dane takie pozyska w trakcie lub w związku z realizacją Umowy. 
W chwili, gdy dane, w których posiadanie wszedł Wykonawca nie będą już konieczne do realizacji Umowy, a 
także na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie nośniki zawierające 
dane lub zniszczy dane, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów. W żadnym przypadku 
nośniki, na których znajdowały się dane nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim bez uprzedniego 
usunięcia danych z takich nośników w sposób zatwierdzony przez Zamawiającego na piśmie. 

7. Obowiązki związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, Strony uregulują w odrębnie zawar-
tej umowie. 

 

 

§ 15 Cesja wierzytelności 

 

Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków z niniejszej umowy, a w szczególności dokonywać cesji 

wierzytelności wynikających z umowy, na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 16 Odpowiednie stosowanie 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn.  zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn.  zm.). 

 

 

§ 17 Postanowienia końcowe 

 

1.  Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, Strony poddadzą rozpatrzeniu sądów powszechnych 

właściwych dla siedziby Zamawiającego. 

2. Niżej wymienione dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy: 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 

 oferta Wykonawcy, 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje 

Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                                                     WYKONAWCA: 

STAROSTA 

Mirosław Gębski 

PREZES ZARZĄDU 

mgr. inż. Krzysztof Borys 

WICESTAROSTA 

Tomasz Pleban 
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