
 

 
Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy 

nr sprawy: KIWK/PN/03/I/2021/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.62_MODEL HYDRAULICZNY 

„Budowa modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej wraz z narzędziem do planowania modernizacji oraz 

prezentacji i edycji danych przestrzennych” 

 

 

UMOWA nr ………….. 

nr sprawy: ……………………………………………….. 

 

zawarta w dniu ………………………….. r. w Katowicach pomiędzy:  

Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,  

(40 – 322) Katowice ul. Wandy 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000281711, NIP: 954-258-89-39, REGON: 240612757, wysokość 

kapitału zakładowego (w tym wpłaconym) 455.283.500,00 zł 

reprezentowaną przez: 

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

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

zwanym dalej” Zamawiającym” 

a  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

adres: …………………., ul. …………………KRS:…………………..,NIP: ………………… 

reprezentowaną przez: 

………………………. 

zwanym dalej "Wykonawcą” 

zwanymi dalej łącznie: „Stronami”, a każda z osobna: „Stroną” 

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa modelu 

hydraulicznego sieci kanalizacyjnej wraz z narzędziem do planowania modernizacji oraz 

prezentacji i edycji danych przestrzennych” w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

SŁOWNICZEK: 

1. Użytkownik – podmiot, który docelowo będzie korzystał z narzędzi opracowanych w ramach 

przedmiotu zamówienia na podstawie licencji. Użytkownikiem modelu hydraulicznego oraz 

aplikacji do modelowania będzie Zamawiający oraz Katowickie Wodociągi S.A. Użytkownikiem 

modułu wspierającego planowanie modernizacji oraz narzędzia do prezentacji i edycji danych 

przestrzennych będzie Zamawiający. 

2. Utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w 

jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, w rozumieniu 

art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.). 

3. System informatyczny– system informatyczny obiegu dokumentów wspierający realizację 

przedmiotu zamówienia. 

4. Oprogramowanie - oznacza oprogramowanie licencjonowane przez producenta powstałe przed 

zawarciem niniejszej umowy. 

5. Oprogramowanie Dedykowane - oznacza wytworzone utwory (bazy danych, modele, analizy, 

scenariusze itp.) na bazie dostarczonego oprogramowania wytworzone w ramach realizacji umowy, 

obejmujące zarówno utwory nowe jak i utwory zależne od utworów nowych, w rozumieniu ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

6. System – oznacza Oprogramowanie oraz Oprogramowanie Dedykowane jako elementy stanowiące 
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całość niezbędną do realizacji założeń przedmiotu zamówienia.  

7. Okres przedwdrożeniowy – Etap 1. realizacji przedmiotu zamówienia opisany szczegółowo 

w Opisie przedmiotu zamówienia, służący przede wszystkim weryfikacji danych przekazanych 

przez Zamawiającego i określeniu szczegółowego sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Okres wdrożeniowy – okres następujący po Okresie przedwdrożeniowym obejmujący realizację 

przedmiotu zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

9. Etap rzeczowy – etap realizacji przedmiotu zamówienia obejmujący Zadania wskazane 

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

10. Efekt rzeczowy – zakres prac objętych Zadaniem 

11. Zadanie – składnik Etapu rzeczowego przedmiotu zamówienia wykazany w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym jako odrębna pozycja, po którego wykonaniu i odebraniu bez uwag 

Zamawiający dokona płatności zgodnie z Harmonogramem. 

12. Raport okresowy – raport z realizacji przedmiotu zamówienia przedkładany Zamawiającemu jeden 

raz na kwartał, na zasadach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

13. Raport przejściowy – Raport podsumowujący Okres przedwdrożeniowy i Okres wdrożeniowy. 

14. Raport częściowy – dokument podsumowujący i opisujący przeprowadzone przez Wykonawcę 

prace w ramach realizacji każdego Etapu rzeczowego i Zadania, mówiący o osiągniętych wynikach, 

potwierdzający realizację celów Etapu rzeczowego lub Zadania. Raport będzie składany w formie 

pisemnej. 

15. Raport z postępu prac – raport z postępu realizacji przedmiotu zamówienia składany 

Zamawiającemu przez Wykonawcę co najmniej jeden raz na miesiąc, na zasadach określonych 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

16. Raport Końcowy- dokument podsumowujący i opisujący przeprowadzone przez Wykonawcę prace 

w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, mówiący o osiągniętych wynikach, potwierdzający 

realizację celów przedmiotu zamówienia. Raport będzie składany w formie pisemnej. 

17. Prace – użyte w niniejszej Umowie oznacza efekt prac Wykonawcy stanowiących jego świadczenie 

będące całością lub częścią przedmiotu niniejszej Umowy.  

18. Audyt – audyt weryfikacyjny, który Zamawiający ma prawo przeprowadzić w każdej chwili Okresu 

przedwdrożeniowego na zasadach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

19. Spotkanie koordynacyjne – spotkanie organizowane on-line lub stacjonarnie w siedzibie 

Zamawiającego co najmniej jeden raz na dwa tygodnie z udziałem wymaganego,  zgodnie z zapisami 

Opisu Przedmiotu Zamówienia, personelu Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

20. Obejście - zapewnienie funkcjonowania Systemu lub jego części w sposób jak bez wystąpienia 

zdarzenia krytycznego „A”, pośredniego „B” lub pozostałego „C”, jednakże nie usuwające 

przyczyny lub skutków zdarzenia, w szczególności poprzez wykonanie i dostarczenie 

Zamawiającemu dodatkowego elementu mającego realizować funkcjonalność dotkniętą wadą. Przez 

Obejście nie jest rozumiane wykonanie funkcjonalności Systemu Weryfikującego przy użyciu 

nadmiernych kosztów lub zasobów ludzkich po stronie Zamawiającego. Obejście nie stanowi 

usunięcia wady. 

21. Kampania pomiarowa - okresowa kampania z wykorzystaniem urządzeń do pomiaru przepływu 

i napełnienia w kanalizacji oraz deszczomierzy prowadzona w celu uzyskania danych pomiarowych 

dla prawidłowej kalibracji modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej. 

22. Model hydrauliczny kanalizacji zintegrowany 1D+2D ( w skrócie: Model) - model hydrauliczny 

opracowywany dla Miasta Katowice  oparty o modelowanie hydrodynamiczne integrujący sieć 

kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej (1D), numeryczny model terenu wraz 

z przeszkodami terenowymi (np. budynki, krawężniki, mury) (2D) (odwzorowane na siatce 

elementów nieregularnych/trójkątnych) -  umożliwiający dla zadanych scenariuszy wykonanie 

symulacji pracy kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej, sanitarnej, również przy przeciążeniach 

sieci i wylewach na powierzchnię terenu, oraz w sposób dynamiczny w każdym kroku czasowym 

symulacji analizę przebiegu podtopień i przepływu wód po terenie, gromadzenia się wód  
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w miejscach bezodpływowych i powrót wód do systemu kanalizacyjnego z terenu w miejscach, 

w które spływają, dostarczone wraz oprogramowaniem. 

23. Asysta techniczna- pomoc techniczna w obsłudze oprogramowania wdrożonego w ramach umowy 

świadczona przez Wykonawcę Użytkownikowi po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia 

w określonym niniejszą umową terminie. 

24. Harmonogram rzeczowo-finansowy (harmonogram) - terminowy i finansowy plan realizacji 

przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik  do umowy, stworzony przez Wykonawcę w Okresie 

przedwdrożeniowym, którego wstępna wersja ma być zaprezentowana Zamawiającemu przez 

Wykonawcę w ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

rozpisuje czas realizacji umowy na poszczególne Zadania w ramach Etapów rzeczowych. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

25. Personel - oznacza osoby wchodzące w skład Personelu Wykonawcy, pełniące funkcje wskazane w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia. Udział Personelu Wykonawcy wskazanego w ofercie w realizacji 

umowy jest obligatoryjny. 

 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy 

polegającego na opracowaniu modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej wraz z narzędziem 

do planowania modernizacji oraz prezentacji i edycji danych przestrzennych, 

odpowiadającego wymaganiom wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik do 

umowy) a także zgodnego z ofertą wykonawcy z dnia ……………… (załącznik do umowy) i na 

warunkach określonych w niniejszej umowie. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi:  

a) Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami - załącznik nr……….   do umowy,  

b) Specyfikacja warunków zamówienia – załącznik nr……….do umowy,   

c) Oferta wykonawcy z dnia ……….. – załącznik nr……do umowy, 

d) Pozostałe dokumenty zamówienia. 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej Umowy, a załącznikami, o których mowa w 

ust. 2 powyżej, pierwszeństwo ma niniejsza Umowa. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią 

załączników, o których mowa w ust. 2 powyżej, mają one pierwszeństwo według kolejności w jakiej 

zostały w ust. 2 wymienione.  

 

§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością i z 

zapewnieniem najwyższej jakości przedmiotu umowy oraz oświadcza, że oprogramowanie i 

zastosowana technologia dla potrzeb wdrożenia modelu hydraulicznego jest legalna, posiada 

stosowne licencje i przedmiot umowy zostanie wykonany i wydany w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym proponowanych 

rozwiązań w celu wykonania przedmiotu umowy oraz do uczestniczenia bez prawa do 

dodatkowego wynagrodzenia, na wezwanie Zamawiającego w naradach i spotkaniach 

organizacyjnych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, że zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia jest objęty umową o 

dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, co może 

skutkować dodatkowymi wymaganiami w stosunku do Zamawiającego i w konsekwencji do 

Wykonawcy w zakresie informowania o realizacji zamówienia, stosowania wzorów dokumentów, 

wynikających z wymogów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie. Wykonawca przyjmuje przedmiotowe do wiadomości i zobowiązuje się wywiązywać 

z wszelkich obowiązków informacyjnych z tym związanych oraz do niezwłocznego przedkładania 
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wymaganych dokumentów lub informacji na każde żądanie Zamawiającego lub Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

§ 3 

 

1. Termin rozpoczęcia prac przewidzianych umową ustala się na dzień zawarcia umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie 16 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy, w tym Etapu 1. – Analizy przedwdrożeniowej w terminie do 3 miesięcy od 

podpisania umowy. 

3. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę (w terminie do 

14 dni od daty zawarcia umowy) i zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. Harmonogram należy opracować w oparciu o wypełniony formularz 

cenowy stanowiący ofertę Wykonawcy. Z Harmonogramu powinna wynikać kolejność 

wykonywanych prac oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych Etapów rzeczowych 

i Zadań.  

4. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do aktualizacji Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego i przedstawienia go do pisemnej akceptacji Zamawiającego. Powyższa 

aktualizacja nie wpływa na termin realizacji przedmiotu umowy i nie stanowi zmiany umowy. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego na wniosek Wykonawcy. Aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-

finansowego nie odnosi się do terminów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu i  wymaga 

akceptacji Zamawiającego.  

 

§ 4 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości: …… PLN netto (słownie PLN:……………………………………………….), 

do którego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ……% tj. w kwocie ………………PLN, 

co stanowi kwotę    …………………….PLN brutto (słownie PLN : ……………………………).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z 

realizacją umowy w tym koszty administracyjne i opłaty związane z zajęciem terenu na czas 

realizacji prac, itp. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek.  

4. Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe, za wykonane Etapy rzeczowe lub poszczególne 

Zadania w ramach przedmiotu umowy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, na 

podstawie protokołu odbioru częściowego podpisanego przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem 

zdań następnych. Niezależnie od postanowień powyższych, Zamawiający zastrzega, że wartość 

poszczególnych Etapów rzeczowych i Zadań nie może przekroczyć następujących wartości 

procentowych:  

a. dla Etapu rzeczowego I – Analiza przedwdrożeniowa wraz z wdrożeniem systemu obiegu 

dokumentów, analizą materiałów przekazanych przez Zamawiającego oraz opracowaniem 

metodologii prowadzenia Kampanii pomiarowej – 5% wartości wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. 1 powyżej, 

b. dla Etapu rzeczowego II - Pomiary geodezyjne obiektów i uzupełnianie bazy danych 

przestrzennych – 15% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 

c. łącznie dla Zadań 3.1 – 3.5 w ramach Etapu rzeczowego III -  Budowa modelu hydraulicznego 

sieci kanalizacyjnej sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej dla stanu istniejącego i 

docelowego, w tym Kampania pomiarowa, wraz z dostawą aplikacji do modelowania 

hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnych i przekazanie wszelkich wymaganych wyników 

symulacji, analiz oraz dostawa po 1 licencji dla modułu do przeglądu i edycji danych 

przestrzennych oraz modelowania hydraulicznego 1d –25% wartości wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 1 powyżej, 

d. dla Zadania 3.6 w ramach Etapu rzeczowego III - Przeprowadzenie Kampanii pomiarowej w 

sieci kanalizacyjnej – 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 
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e. dla Zadania 3.7 w ramach Etapu rzeczowego III - Kalibracja i walidacja modelu sieci 

kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej – 10% wartości wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. 1 powyżej, 

f. łącznie dla Etapów rzeczowych IV -VI tj.: Dostawa i wdrożenie platformy wspierającej 

planowanie modernizacji sieci oraz modułu do przeglądu i edycji danych przestrzennych wraz 

z licencjami; Dostawa sprzętu komputerowego, w tym serwery, stacje operatorskie, tablety 

oraz Dostawa licencji oprogramowania specjalistycznego do aplikacji do modelowania 

hydraulicznego – 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 

 

- zaś suma wartości faktur częściowych z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nie może 

przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

5. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego podpisany przez 

Zamawiającego i Wykonawcę 

6. Zamawiający zapłaci należność wynikającą z faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury 

wraz ze wszystkimi załącznikami w tym protokołem potwierdzającym wykonanie prac.  Za datę 

zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

7. Płatności będą dokonywane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………...  

 

§ 5 

1. Wszelkie zwroty oraz postanowienia niniejszego paragrafu należy interpretować zgodnie z ustawą 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a uregulowania w nim zawarte 

dotyczą wyłącznie kwestii związanych z autorskimi prawami majątkowymi oraz osobistymi, chyba 

że co innego wynika wprost z treści umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkich 

Utworów powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności, lecz nie 

wyłącznie do dokumentów, raportów oraz programów komputerowych, a także w tym wyłączne 

prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do tych Utworów oraz 

wyłączne prawo do rozporządzania tymi Utworami na polach eksploatacji określonych w ust. 5, 

lub też - najpóźniej w dniu przekazania Utworów Wykonawcy Zamawiającemu – prawa te będą 

Wykonawcy przysługiwały. 

3. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą w niczym i przez nikogo 

ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać autorskich praw 

majątkowych oraz osobistych twórców, i praw majątkowych, ani dóbr osobistych osób trzecich. 

Ponadto Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że dokumenty Wykonawcy będą stanowiły 

dzieła oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach, natomiast nośniki, na których dokumenty Wykonawcy zostaną 

utrwalone, będą stanowiły wyłączną własność Wykonawcy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń osób 

trzecich i nie narusza praw osób trzecich. Jeżeli w czasie trwania umowy lub po jej wykonaniu 

okaże się, iż niezbędna jest zgoda lub zezwolenie osób trzecich, Wykonawca obowiązany jest 

pozyskać takie zgody, za co nie będzie przysługiwać Wykonawcy odrębne wynagrodzenie.  

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bezterminowo, na wyłączność całość 

autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawcy, a w sytuacji, gdy przeniesienie 

majątkowych praw autorskich będzie niemożliwe z obiektywnych przyczyn, udzieli mu licencji lub 

w inny sposób upoważni Zamawiającego do korzystania ze wszystkich dóbr własności 

intelektualnej, dostarczonych lub wykonanych w ramach Umowy, na wymienionych poniżej 

polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy 

dokumentów Wykonawcy lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, 

w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami 

przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy dokumentów Wykonawcy czy ich 

utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy; 
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b) wprowadzanie oryginału dokumentów Wykonawcy lub ich elementów oraz egzemplarzy 

nośników, na których dokumenty Wykonawcy utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do 

terytorium oraz liczby nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy 

dokumentów Wykonawcy lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia własności 

egzemplarza dokumentu Wykonawcy (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez 

rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za 

pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo 

egzemplarzy dokumentów Wykonawcy, albo ich elementów; 

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz 

ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci 

multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku 

bądź wywołanych zdjęć, wykorzystanie w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub 

multimedialnych oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

dokumentów Wykonawcy dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez 

zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej Zamawiającego i innych stronach 

internetowych i intranetowych oraz w treści korespondencji i materiałów przesyłanych drogą 

elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie do pamięci komputera lub innych urządzeń 

służących do przetwarzania danych - jakąkolwiek techniką, włącznie z tymczasową (czasową) 

postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM; 

d) wykorzystanie dokumentów lub Utworów Wykonawcy oraz ich elementów do wykonywania 

nowych opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, 

planów itp., a także wykorzystanie dokumentów Wykonawcy oraz ich elementów do 

korzystania z oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz 

wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie 

praw zależnych); 

e) tłumaczenie dokumentów lub Utworów Wykonawcy w całości lub w części, a w szczególności 

na języki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system; 

f) w zakresie używania dokumentów lub Utworówa. Wykonawcy oraz ich wykorzystywania w 

całości lub w części w toku i na potrzeby użytkowania Prac; 

g) w przypadku gdy dany dokument lub Utwór Wykonawcy stanowi program komputerowy (w 

tym oprogramowanie sterujące i aplikacyjne DCS) w zakresie trwałego lub czasowego 

zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w 

zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i 

przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te 

nie wymagają zgody Wykonawcy; 

h) w przypadku gdy dany dokument lub Utwór Wykonawcy stanowi program komputerowy w 

zakresie dokonywania zmian w oprogramowaniu sterującym (w tym w oprogramowaniu 

sterującym i aplikacyjnym DCS), przy użyciu oprogramowania narzędziowego dostarczonego 

w ramach Umowy lub innego adekwatnego, samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu 

należytej eksploatacji, naprawy lub remontu, modernizacji, rozbudowy, przebudowy, 

modyfikacji, poprawy funkcjonowania przedmiotu zamówienia lub jego elementów, a także na 

potrzeby koniecznych koordynacji prac z pracami prowadzonymi w ramach innych inwestycji; 

Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu pełną listę haseł i kluczy 

umożliwiających prawidłowe korzystanie z oprogramowania. 

6. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zamawiający ma prawo do dowolnej 

modyfikacji wskazanych w umowie Utworów lub dokumentów Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego:  

a. prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań 

wskazanych powyżej Utworów (lub ich poszczególnych elementów), tj. prawa 

zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji 

wskazanych powyżej;  

b. własności wydanych Zamawiającemu nośników, na których zostały utrwalone 

wskazane powyżej Utwory (lub ich poszczególne elementy) w celu ich przekazania 

Zamawiającemu, z chwilą wydania tych nośników Zamawiającemu. 
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7. W przypadku, gdy po przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do  Utworów 

stworzonych w ramach wykonywania przedmiotu Umowy powstanie nowe pole eksploatacji do 

nich Wykonawca zawrze na żądanie Zamawiającego Aneks do Umowy, w ramach którego 

przeniesie na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do Utworów na nowopowstałym polu 

eksploatacji. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z powyższym żądaniem w okresie 5 lat 

od dnia powstawania nowego pola eksploatacji. 

8. Autorskie prawa majątkowe do dokumentów Wykonawcy jako całości oraz ich elementów, 

przechodzą na Zamawiającego z chwilą ustalenia danego Utworu, przy czym w razie wątpliwości 

Utwór uważa się za ustalony najpóźniej z chwilą przekazania go Zamawiającemu. Z tą samą chwilą 

przechodzi na Zamawiającego także prawo własności przekazanych Zamawiającemu nośników, na 

których Utwór utrwalono. 

9. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i za korzystanie z Utworów na 

wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 5 i n. oraz z tytułu przeniesienia prawa własności 

egzemplarzy nośników, na których dokumenty Wykonawcy utrwalono, objęte jest 

wynagrodzeniem, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. Przeniesienie przez Wykonawcę na 

Zamawiającego praw do wskazanych powyżej Utworów nastąpi nie później niż z chwilą ich 

wydania Zamawiającemu.  

10. W związku z powyższym Strony ustalają, iż za przeniesienie powyższych praw i własności 

nośników nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. 

11. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z 

roszczeniami z tytułu praw autorskich lub prawa zależnych, zarówno osobistych jak i majątkowych 

zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, w 

szczególności: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 

stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 

postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 

prawnej postępowania; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 

niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby 

lub osób zgłaszających roszczenia. 

12. Wykonawca oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji 

dokumentów lub Utworów oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie ich z innymi utworami, 

a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych 

w ust. 5 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, a także jest upoważniony do 

udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym Wykonawca wyraża zgodę na 

dokonywanie przez Zamawiającego powyższego oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej 

zgody w tym zakresie. Wykonawca jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie 

przez Zamawiającego z opracowań dokumentów lub Utworów , ich części i poszczególnych 

elementów, a także z dalszych opracowań. 

13. Zamawiającemu będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 5 polach eksploatacji 

prawo do korzystania i rozporządzania dokumentami Wykonawcy, ich częściami lub 

poszczególnymi elementami w celach związanych lub niezwiązanych z działalnością gospodarczą 

Zamawiającego. Dotyczy to również opracowań dokumentów Wykonawcy, ich części i 

poszczególnych elementów, a także dalszych opracowań. 

14. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych. 

15. Wykonawca gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego 

przysługujących twórcy praw osobistych do dokumentów Wykonawcy i ich opracowań oraz ich 

dalszych opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego. Jednocześnie Wykonawca udziela 

Zamawiającemu upoważnienia do wykonywania w jego imieniu praw osobistych do dokumentów 

Wykonawcy. Wspomniane postanowienie umożliwia Zamawiającemu udzielanie w imieniu 

Wykonawcy dalszych upoważnień do wykonywania przez podmioty wskazane przez 
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Zamawiającego praw osobistych Wykonawcy do dokumentów Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązuje się również do niewykonywania we własnym zakresie autorskich praw osobistych. 

16. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że twórca nie będzie wykonywał wobec Zamawiającego 

autorskich praw osobistych do dokumentów Wykonawcy, w szczególności gwarantuje, że twórca 

wyraża zgodę na swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego 

publicznego udostępnienia dokumentów Wykonawcy. 

17. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających 

z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego 

paragrafu, w tym autorskich praw majątkowych do dokumentów Wykonawcy i ich opracowań oraz 

udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający upoważniony został przez 

Wykonawca na podstawie niniejszego paragrafu. 

18. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z ustawowego uprawnienia do odstąpienia od 

umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych, przysługującego mu na podstawie art. 56 ust. 

1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w okresie 30 lat od 

wygaśnięcia Umowy, a także po upływie tego okresu. 

19. Wykonawca zobowiązuje się, że z chwilą dostarczenia Utworów Wykonawcy poinformuje 

Zamawiającego, czy dany Utwór objęty jest prawami autorskimi podmiotów trzecich oraz 

niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu listę podmiotów uprawnionych, ze wskazaniem nazwy 

oraz siedziby tych podmiotów oraz przekaże Zamawiającemu warunki licencyjne korzystania z 

takich Utworów, przy czym warunki te nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego niż 

warunki opisane niniejszym paragrafem. 

20. Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Umowy, w przypadku, gdy brak, utrata lub 

ograniczenie praw Wykonawcy w odniesieniu do Utworów spowoduje brak, utratę lub 

ograniczenie prawa Zamawiającego do Utworów, w całości lub w jakimkolwiek zakresie, to 

Wykonawca nabędzie na własny koszt takie prawo na rzecz Zamawiającego lub według wyboru 

Zamawiającego zmodyfikuje lub wymieni części Utworów naruszające prawa osób trzecich. 

21. W przypadku, w którym przeniesienie prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do Utworów (lub ich poszczególnych elementów) na mocy postanowień niniejszego 

paragrafu zostałoby uznane za bezskuteczne lub nieważne, Wykonawca udziela Zamawiającemu 

zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Utworów (lub 

ich poszczególnych elementów), to jest zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z takich 

opracowań w zakresie wszystkich uprawnień nabytych przez Zamawiającego stosownie do 

postanowień wskazanych w ustępach poprzedzających. W przypadkach opisanych w zdaniu 

poprzedzającym Strony przyjmują, że udzielenie zezwolenia na wykonywanie zależnych praw 

autorskich nastąpiło w chwili, w której skutek miało wywołać przeniesienie prawa zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich.  

22. W przypadku, w których w wyniku wykonywania zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

niniejszej Umowy powstanie baza danych, podlegająca ochronie na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych, podmiotem uprawnionym do tej bazy danych 

(producentem bazy danych) jest Zamawiający. W przypadku, w którym prawo wyłączne do bazy 

danych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powstało na rzecz Wykonawcy, Zamawiający 

nabywa to prawo z chwilą dostarczenia mu bazy danych przez Wykonawcę. Jeżeli Umowa 

wyraźnie nie stanowi inaczej, nabycie prawa wyłącznego do bazy danych następuje w całości, w 

zakresie wszystkich uprawnień przysługujących Wykonawcy, w tym w zakresie pobierania i 

wtórnego wykorzystywania danych. Nabycie prawa wyłącznego następuje bez ograniczeń 

terytorialnych i obejmuje prawa istniejące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terytoriów 

innych państw, na których baza ta podlega ochronie. Wynagrodzenie za przeniesienia prawa do 

takiej bazy danych zawiera się w wynagrodzeniu określonym w § 4 Umowy.  

23. W przypadku, w którym Zamawiającemu zostanie dostarczona baza danych, podlegająca ochronie 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, w odniesieniu do 

której nakłady inwestycyjne na sporządzenie, weryfikację lub prezentację jej zawartości zostały 

poniesione bez związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Umowy, Zamawiający 

nabywa zezwolenie (licencję) na korzystanie z takiej bazy danych. Jeżeli Umowa wyraźnie nie 

stanowi inaczej, udzielona licencja jest niewyłączna i obejmuje pobieranie i wtórne 
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wykorzystywanie danych bez ograniczeń czasowych, terytorialnych lub ilościowych. 

Wynagrodzenie za udzielenie licencji na korzystanie z takiej bazy danych zawiera się w 

Wynagrodzeniu. 

24. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają skuteczne także w przypadku odstąpienia od 

Umowy lub jego rozwiązania z dowolnej przyczyny, w zakresie w jakim odstąpienie od Umowy 

nie prowadzi do zwrotu określonej części Prac Wykonawcy. W takim przypadku prawa własności 

intelektualnej zostaną przekazane Zamawiającemu na zasadach określonych w niniejszym 

Artykule w zakresie odpowiednim do zakresu w jakim dana partia Prac (w tym dokumentów 

Wykonawcy) została wykonana i przekazana Zamawiającemu, w szczególności na potrzeby 

ewentualnego dokończenia prac samodzielnie przez Zamawiającego lub za pomocą osób trzecich. 

25. Niezależnie od postanowień poprzednich ustępów, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na 

korzystanie z wiedzy technicznej, organizacyjnej i innej, zawartej w przekazanych Zamawiającemu 

Utworach. Wiedza ta może być wykorzystana w dowolny sposób przez Zamawiającego teraz i w 

przyszłości, w tym m.in. przekazana przez Zamawiającego osobom trzecim z nim 

współpracującym 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu stosownych uprawnień do korzystania 

z Oprogramowania, spełniające wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia. 

Zapewnienie możliwości korzystania z Oprogramowania możliwe jest poprzez: 

a) udzielenie Zamawiającemu licencji przez Wykonawcę lub zapewnienie udzielenia 

Zamawiającemu licencji przez podmiot uprawniony, bądź przeniesienie na Zamawiającego 

niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania  

b) Zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania z Oprogramowania na podstawie innej 

formy prawnej korzystania z Oprogramowania, w szczególności w oparciu o tzw. prawa 

legalnego nabywcy egzemplarza oprogramowania, o ile rozwiązanie to pozwoli na uzyskanie 

przez Zamawiającego analogicznych uprawnień do oprogramowania, jak w przypadku licencji. 

2. Zapewnienie uprawnień do korzystania z Oprogramowania winno nastąpić na czas realizacji 

umowy, w ciągu miesiąca od daty zawarcia umowy do daty zakończenia okresu gwarancji i 

rękojmi. W tym okresie uprawnienie do korzystania z Oprogramowania nie może być cofnięte 

(wypowiedziane). Zapewnienie uprawnień do korzystania z Oprogramowania powinno obejmować 

co najmniej pola eksploatacji określone w paragrafie 5 ust. 5 niniejszej Umowy. 

 

§ 7  

1. Wykonawca zobowiązany będzie do nieujawniania, nieprzekazywania ani do niewykorzystywania 

we własnej działalności, w zakresie szerszym niż niezbędny do realizacji umowy, informacji 

uzyskanych w związku z wykonaniem umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji, 

ich źródła i sposobu przetwarzania (Informacje poufne). Dotyczy to w szczególności: 

a) informacji stanowiących tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

b) innych informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, 

prawnych i organizacyjnych, dotyczących Zamawiającego, 

c) informacji stanowiących inne tajemnice chronione właściwymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania Informacji poufnych w jakikolwiek sposób, w 

całości lub w części, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, chyba że obowiązek ich ujawnienia 

wynika z przepisów prawa lub jest realizowany na potrzeby toczących się postępowań sądowych, 

administracyjnych, karnych, w tym postępowań o wykroczenia. W przypadku ujawnienia osobie 

trzeciej Informacji poufnych, Wykonawca zastrzeże ich poufność, chyba że nie będzie to 

dopuszczalne ze względu na przepisy prawa oraz zapewni, że osoba, której takie informacje zostały 

ujawnione, zobowiąże się do zachowania poufności na zasadach wskazanych w umowie. 

3. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Wykonawcę zostanie nałożony obowiązek 

ujawnienia Informacji poufnych, ujawnienie takie nie będzie uważane za dokonane z naruszeniem 

postanowień niniejszej umowy jedynie w przypadku, gdy Wykonawca, przed dokonaniem 

ujawnienia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o istnieniu takiego obowiązku, skonsultuje z 
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Zamawiającym  możliwość i zasadność podjęcia środków prawnych umożliwiających uchylenie się 

od tego obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty należytej staranności w celu uzyskania od 

podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie, zapewnienia o ochronie ujawnionych Informacji 

poufnych. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy takie działania stanowiłyby naruszenie 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Wykonawca ma obowiązek ochrony Informacji poufnych niezależnie od formy ich przetwarzania 

(m.in. przekazów ustnych, dokumentów papierowych lub informacji zapisanych w postaci 

elektronicznej) ani stanu zaawansowania prac. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się stosować 

odpowiednie procedury oraz zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i technologiczne. Wykonawca 

powinien stosować co najmniej tak samo silne środki ochronne, jak w odniesieniu do własnych 

informacji chronionych niezwiązanych z wykonywaniem umowy, przy czym w każdym wypadku 

muszą one zapewniać dochowanie obowiązków związanych z ochroną Informacji poufnych, o 

których mowa w niniejszym rozdziale. 

5. Postanowienia dotyczące poufności będą obowiązywać także przez 5 lat po zakończeniu 

obowiązywania umowy. Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu w terminie 7 dni wszystkie otrzymane od Zamawiającego dokumenty zawierające 

Informacje poufne. W odniesieniu do Informacji poufnych przechowywanych elektronicznie, 

Wykonawca usunie je ze swoich zasobów komputerowych oraz nośników informacji. Wykonawca 

dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały wszystkie osoby, którymi posługiwał się on 

wykonywaniu umowy, a w szczególności podwykonawcy. 

6. Jakiekolwiek postanowienia umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony 

Informacji poufnych przewidzianych w przepisach prawa. 

 

§ 8 

 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % oferowanej ceny (brutto) wynosi: 

…………………… (słownie: ……………………………………………………………………..) 

i zostało wniesione w formie …………………………………………... przed podpisaniem umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być w każdy czasie zmienione na 

zabezpieczenie w innej formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 pkt 1 PZP. 

3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany 

do przedłużenia ważności złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 7 dni 

od daty powzięcia wiedzy o przedłużeniu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2, jednakże nie później 

niż na 14 dni przed upływem obowiązywania dotychczas ustanowionego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę przedłużenia ważności złożonego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

może stanowić podstawę do: 

a) rozwiązania umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy, 

b) zatrzymania, z płatności należnej Wykonawcy, kaucji gwarancyjnej w wysokości równej 

wartości niedostarczonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kaucja zostanie 

zwrócona na wezwanie Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowej gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub w 

przypadku uznania przez Zamawiającego, że Prace zostały wykonane należycie lub po upływie 

okresu rękojmi i gwarancji, pomniejszone o ewentualne kwoty wynikające z roszczeń 

Zamawiającego, 

c) skorzystania przez Zamawiającego z dotychczas ustanowionego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy i zatrzymania wypłaconej kwoty na poczet kaucji gwarancyjnej. 

4. Złożone przez Wykonawcę Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane 

dalej zabezpieczeniem, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi  lub gwarancji. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy: 

a) w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego – w 

wysokości 70% wartości zabezpieczenia, 
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b) w ciągu 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi lub gwarancji – w wysokości 30% 

wartości zabezpieczenia,  

o ile wcześniej Zamawiający nie skorzystał z przysługującego mu prawa do roszczeń. 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wszelkie świadczenia związane z przedmiotem 

umowy w okresie 24 miesięcy licząc od dnia następnego od daty podpisania bez uwag protokołu 

odbioru końcowego  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot umowy na okres ……….., 

licząc od dnia następnego od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego. 

3. Rękojmią i gwarancją objęte są wszystkie usługi, prace, materiały, sprzęty i urządzenia, jakie 

zostały użyte do wykonania przedmiotu umowy. 

4. Udzielenie gwarancji i rękojmi następować będzie z chwilą odbioru końcowego. W okresie od dnia 

odbioru Zadania do dnia odbioru końcowego Wady Zadań będą usuwane na tych samych zasadach 

i warunkach jak dla gwarancji (z zastrzeżeniem podwyższonych wymogów dla Okresu stabilizacji). 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie świadczył usługi serwisu i zobowiązuje się do 

bezpłatnego usuwania wad i usterek w terminach określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 

6. Wady objęte gwarancją dzielą się na trzy kategorie zdarzeń: „A”, B” i „C”: 

a) Zdarzenie krytyczne „A” – Wada o najwyższym priorytecie naprawy, która powoduje 

zatrzymanie lub zakłócenie pracy Systemu, polegające na braku dostępności jednej lub więcej 

funkcjonalności Systemu;  

b) Zdarzenie pośrednie „B” – Wada o średnim priorytecie, która powoduje zakłócenie pracy 

Systemu, polegająca na ograniczeniu funkcjonalności Systemu, innym niż Zdarzenie krytyczne 

A; 

c) Zdarzenie pozostałe „C” – Wada o niskim stopniu uciążliwości, która nie może zostać 

zakwalifikowana jako Zdarzenie krytyczne A lub Zdarzenie pośrednie B.  

7. Zgłoszenia gwarancyjne będą przekazywane w pierwszej kolejności poprzez System, a w razie jego 

niedostępności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ……………… lub telefonicznie 

na numer ……………... Po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawca niezwłocznie potwierdza jego 

otrzymanie Zamawiającemu w sposób opisany w ust. 7 w tej samej formie w jakiej nastąpiło 

zgłoszenie. 

8. Wady będą usuwane w następujących terminach, liczonych od momentu zgłoszenia Wady: 

Rodzaj zdarzenia Czas naprawy Czas naprawy w Okresie Stabilizacji 

Zdarzenie krytyczne „A” dwa dni kalendarzowe dwa dni kalendarzowe 

Zdarzenie pośrednie „B” cztery dni robocze cztery dni robocze 

Zdarzenie pozostałe „C” siedem dni roboczych siedem dni roboczych 

9. Zgłoszenia typu A, B i C mogą być zgłaszane w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. 

Zgłoszenia przesłane poza tymi godzinami są traktowane jako dokonane o godzinie 7.00 tego dnia 

roboczego (dotyczy zgłoszeń od godziny 0.00 do 6.59 danego dnia oraz w poprzednich dniach nie-

roboczych) lub następnego dnia roboczego (dotyczy zgłoszeń od godziny 15.01 do 23.59 danego 

dnia). 

10. Usunięcie wady winno zostać potwierdzone przez Zamawiającego poprzez odpowiednią adnotację 

w systemie, a w razie jego niedostępności za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres………… Chwilą usunięcia wady jest moment zgłoszenia usunięcia wady, o ile w następstwie 

tego zgłoszenia Zamawiający potwierdził jej usunięcie. W przypadku, gdy potwierdzenie 

Zamawiającego zostanie dokonane po upływie 3 dni roboczych, okres przedłużonego testowania 

ponad 3 dni robocze nie jest wliczany do ewentualnego okresu naliczania Wykonawcy kar 

umownych, nawet gdy Zamawiający nie potwierdzi usunięcia wady.  

11. Jeżeli w ustalonych w ust. 8 terminach usterki lub wady nie zostaną usunięte a ich wystąpienie 
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uniemożliwi korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu umowy lub jego części, Zamawiający 

ma prawo zastosować kary umowne oraz obciążyć Wykonawcę kwotą do wysokości kosztów 

poniesionych przez Użytkownika oraz strat jakie poniesie Zamawiający w zakresie zaniechania 

swojej działalności z tego powodu - w pełnej wysokości.  

12. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania usterek lub ich nieusunięcia przez 

Wykonawcę w wyznaczonym umową terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie 

innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym prawo wynikające z 

gwarancji i rękojmi oraz może naliczyć Wykonawcy kary określone w niniejszej umowie. 

13. Zamawiający ma prawo potrącić koszty zastępczego usunięcia wad i usterek oraz naliczone 

Wykonawcy kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zatrzymanego na okres rękojmi 

zabezpieczenia. 

14. Nie później niż 30 dni przed upływem terminu rękojmi i gwarancji strony dokonają przeglądu 

przedmiotu umowy, z którego zostanie sporządzony protokół pogwarancyjny. W przypadku 

stwierdzenia wad lub usterek strony uzgodnią termin ich usunięcia. 

15. W zakresie nieuregulowanym umową, do gwarancji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

16. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi. 

 

§ 10 

 

1. Zamawiający w ramach umowy przewiduje ze strony Wykonawcy świadczone nieodpłatnie przez 

okres …….. wsparcie techniczne dla modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej z aplikacją do 

modelowania, modułu do planowania modernizacji i narzędzia do prezentacji i edycji danych 

przestrzennych (zwane dalej Asystą techniczną) rozpoczynające się po zakończeniu Etapu 7. 

i polegające na: 

a) Utrzymanie gotowości do naprawy lub odtworzenia stworzonych baz modelowych, systemu 

przestrzennego w przypadku awarii serwera bazy danych lub wystąpienia błędu 

uniemożliwiającego normalną eksploatację systemu. 

b) Usuwanie uszkodzeń i korekta danych powstała wskutek nieprawidłowego działania 

oprogramowania. 

c) Udzielanie konsultacji przedstawicielom Zamawiającego w zakresie bieżącej eksploatacji 

Systemu. 

d) Dokonywania aktualizacji Systemu wynikające ze zmiany przepisów prawa, uwarunkowań 

technicznych lub organizacyjnych Zamawiającego. 

e) Utrzymanie, aktualizacja zbudowanych baz przestrzennych oraz modelowych wraz z 

Zamawiającym – online w zakresie dodawania np. nowych obiektów SCADA, aktualizacji 

topologii pomiędzy bazami modelowymi i przestrzennymi, aktualizacji zlewni 

hydrologicznych.  

2. Skorzystanie z Asysty technicznej w zakresie wskazanym w ust. 1 nastąpi poprzez zlecenie złożone 

Wykonawcy przez Zamawiającego elektronicznie bądź pisemnie. 

3. Z prawa Asysty technicznej Zamawiający może skorzystać przedstawiając Wykonawcy zapytanie 

zawierające opis oczekiwanych prac. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, w najbliższym możliwym 

terminie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przekazania opisu oczekiwanych prac, 

Wykonawca dokona i przedstawi Zamawiającemu analizę w zakresie czasu koniecznego do 

wykonania tych prac, wraz ze wskazaniem sposobu realizacji i harmonogramem ich wykonania. 

Czas zakończenia prac nie może być dłuższy niż 14 dni od potwierdzenia przez Zamawiającego 

zamiaru ich realizacji. W uzasadnionych przypadkach czas ten może zostać wydłużony za zgodą 

Zamawiającego. O ile w terminie 7 dni od otrzymania od Wykonawcy analizy wykonania zadania, 

Zamawiający nie potwierdzi zamiaru zlecenia, uważa się, że Zamawiający nie skorzystał 

z wykonania usługi. 

4. Wszelkie zmiany wykonane w przedmiocie zamówienia, w ramach Asysty technicznej, traktowane 

są z chwilą odbioru jako integralna część przedmiotu zamówienia i są objęte gwarancją zgodnie 

z umową. 
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5. Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi lub zastrzeżenia przy odbiorze prac w ramach asysty 

technicznej. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 7 dni od daty zgłoszenia uwag i zastrzeżeń przez 

Zamawiającego nie uwzględni ich nastąpi naliczanie kar umownych. Zamawiający będzie 

uprawniony do odstąpienia od odbioru prac – w całości lub w części. Oświadczenie o odstąpieniu 

może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie uwag i zastrzeżeń. 

7. Do 5 dni roboczych po upływie każdego kwartału Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 

akceptacji podsumowanie wykorzystanych godzin wsparcia w rozbiciu na wsparcie świadczone 

w siedzibie licencjobiorcy, zdalnie oraz liczbę pozostałych godzin wsparcia do wykorzystania. 

8. Zasady prowadzenia korespondencji dotyczącej Asysty technicznej w tym: zawiadomień, 

powiadomień, oświadczeń, zostaną ustalone między Wykonawcą i Zamawiającym po podpisaniu 

niniejszej umowy. 

 

§ 11 

 

1. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbiorów przedmiotu umowy (częściowych oraz 

końcowego) , jeśli jest on zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, ogłoszeniem o zamówieniu, 

specyfikacją warunków zamówienia, warunkami niniejszej umowy oraz pozostałymi dokumentami 

zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy wolnego od wad, zgodnego z 

opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją warunków zamówienia oraz warunkami niniejszej 

umowy, własnym staraniem i na własny koszt w miejscach określonych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego  

o terminie dostawy lub rozpoczęciu prac montażowych z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 

4. W przypadku montażu i demontażu urządzeń pomiarowych przepływu i napełnienia w kanalizacji 

dla potrzeb Kampanii pomiarowej Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 

Katowickich Wodociągów S.A. o terminie rozpoczęcia prac z co najmniej 5-dniowym 

wyprzedzeniem. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy. 

6. W czasie dokonywania czynności odbiorowych, w tym podczas dokonywania oceny dostarczonego 

Zamawiającemu przedmiotu umowy, Wykonawca będzie pozostawał do dyspozycji 

Zamawiającego.    

 

§ 12 

 

1. Przeprowadzenie czynności odbiorowych, w tym ocena dostarczonego przedmiotu umowy zostanie 

dokonane przez komisję odbiorową, powołaną przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy lub 

jego przedstawiciela/li 

2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia wszystkich 

dokumentów:  

a) Określonych w opisie przedmiotu zamówienia 

b) Karty gwarancyjnej  

c) Oświadczenia wraz z przedstawieniem imiennej listy pracowników, którzy zostali 

przeszkoleni w zakresie obsługi wdrożonego Modelu i narzędzia do planowania modernizacji 

oraz prezentacji danych przestrzennych. 

Wszystkie w/w dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.  

3. Niewywiązanie się Wykonawcy ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, skutkuje 

nieprzystąpieniem przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy. 

4. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, z uwagi na ujawnione przy odbiorze wady 

nieistotne (nielimitujące) Zamawiający może: 

a) Żądać usunięcia tych wad - jeżeli wady nadają się do usunięcia - pisemnie wyznaczając 

Wykonawcy termin na ich usuniecie  
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b) Obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli nie uda się usunąć wad lub z okoliczności 

wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub gdy Wykonawca nie 

usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a są to wady mało istotne tj.  

takie które nie będą miały znaczącego wpływu na użytkowanie przedmiotu umowy 

c) Odstąpić od umowy, jeżeli nie da się usunąć wady lub z okoliczności wynika, że Wykonawca 

nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub gdy Wykonawca nie usunął wad w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - a wady są istotne 

5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady istotne 

(limitujące) uniemożliwiające, zgodnie z przeznaczeniem, użytkowanie przedmiotu zamówienia 

lub dostarczony przedmiot umowy nie będzie zgodny z umową oraz ofertą wykonawcy, 

Zamawiający odstąpi od dokonania odbioru przedmiotu umowy i wezwie Wykonawcę do usunięcia 

wad lub dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z umową oraz złożoną ofertą w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie. Do czasu usunięcia wad lub niezgodności stwierdzonych podczas 

czynności odbiorowych przedmiot umowy uważa się za nieodebrany i stanowiący własność 

Wykonawcy. Po usunięciu przez Wykonawcę wad Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia 

Zamawiającemu gotowości do odbioru. Zamawiający przystąpi ponownie do przeprowadzenia 

czynności odbiorowych zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 1. 

6. Wykonawcy nie przysługuje prawo do wydłużenia terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2, z powodu 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.  

7. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w momencie, gdy komisja odbiorowa powołana przez 

Zamawiającego oceni, że dostarczony przedmiot umowy: 

a) spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w umowie, w tym Opisie przedmiotu 

Zamówienia, SWZ oraz pozostałych dokumentach zamówienia stanowiących załącznik do 

umowy; 

b) jest zgodny z ofertą wykonawcy (załącznik do umowy); 

c) został przekazany Zamawiającemu wraz ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w 

ust. 2. 

Stanowisko komisji odbiorowej, potwierdzające spełnienie powyższych wymagań, zostanie 

zawarte w protokole odbioru końcowego. 

8. W przypadku niestawienia się Wykonawcy na czynności odbiorowe, o których mowa w niniejszym 

paragrafie, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego dokonania czynności odbiorowych, 

z zaznaczeniem tejże okoliczności w treści protokołu odbioru, ze skutkiem dla obydwu Stron.  

 

§ 13 

 

1. Wykonawca oświadcza, że zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

przedsiębiorcy oraz zobowiązuje się do ich utrzymywania przez cały okres realizacji niniejszej 

umowy. 

2. Ubezpieczenia, o których mowa powyżej powinny obejmować w szczególności: szkody powstałe 

w związku z realizacją przedmiotu umowy wyrządzone osobom trzecim (osobowe i rzeczowe) oraz 

w mieniu Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy udokumentowania zawarcia umowy 

ubezpieczenia. 

4. Brak ubezpieczenia może być przyczyną rozwiązania umowy z wyłącznej winy Wykonawcy.    

 

 

§ 14 

 

1. Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca: 

a) porzuca realizację przedmiotu umowy lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar 

nierealizowania swoich zobowiązań według Umowy; 

b) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy i pomimo 

dodatkowego wezwania przez Zamawiającego nie przystąpił do niej w tym terminie; 



 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy 

 
 

nr sprawy: KIWK/PN/03/I/2021/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.62_MODEL HYDRAULICZNY 

„Budowa modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej wraz z narzędziem do planowania modernizacji oraz 

prezentacji i edycji danych przestrzennych” 

 

c) bez uzasadnionych przyczyn przerwie realizację przedmiotu Umowy i nie będzie go 

realizował pomimo wezwania Zamawiającego; 

d) ze względu na okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność zgodnie z Umową pozostaje 

w zwłoce w realizacji przedmiotu umowy wynoszącej co najmniej 30 dni w stosunku do 

terminów pośrednich zgodnie z harmonogramem lub w zrealizowaniu prac w terminie w 

stosunku do pierwotnego terminu realizacji przedmiotu Umowy określonego w paragrafie 

3 powyżej, 

e) dokonuje cesji praw lub obowiązków wynikających z Umowy, bez uprzedniej, pisemnej 

zgody Zamawiającego; 

f) nie wykonuje lub wykonuje wadliwie przedmiot Umowy, i nie usunie naruszenia w 

terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego lub – jeśli usunięcie w tym terminie 

nie będzie możliwe – nie przystąpi do jego usuwania lub po rozpoczęciu usuwania 

bezzasadnie od niego odstąpi lub nie ukończy w odpowiednim terminie; 

g) pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji umowy lub 

wyodrębnionego Etapu lub Zadania i jest prawdopodobne, że nie zdoła go ukończyć w 

umówionym terminie. Zamawiający może bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego 

terminu odstąpić od Umowy przed upływem terminu jej wykonania; 

h) rażąco narusza przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej, 

ochronie środowiska czy ustawy o odpadach;  

i) proponuje osobie będącej pracownikiem Zamawiającego zatrudnienie lub korzyść 

majątkową za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od podjęcia działania 

związanego z przedmiotem Umowy; 

j) nie posiada umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy; 

k) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. 

2. W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z wyżej wskazanych przyczyn uprawniających 

Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonania prawa do 

odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o przyczynie. 

3. Postanowienie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, nie umniejszy innych praw 

Zamawiającego według Umowy lub z innego tytułu, w tym uprawnienia do naliczenia kar 

umownych. 

4. Od momentu skutecznego odstąpienia Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z 

Zamawiającym w zakresie czynności inwentaryzacji, w tym przekazując wszelką dokumentację 

niezbędną do ustalenia wartości prac oraz ich rozliczenia.  

5. Po odstąpieniu, Zamawiający może ukończyć rozpoczęte prace lub zaangażować do tego 

jakiekolwiek inne osoby. Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć dokumentów Wykonawcy i 

innej dokumentacji sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przysługuje mu 

wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 

7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez uzasadnionej 

przyczyny odmawia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Prawo do 

odstąpienia, o którym mowa w niniejszym ustępie Wykonawca może wykonać w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

9. Po wejściu w życie odstąpienia, Zamawiający może: 

a) wstrzymać dalsze płatności na rzecz Wykonawcy, do momentu ustalenia wzajemnych 

wierzytelności Stron lub 

b) odzyskać od Wykonawcy wszelkie straty poniesione przez Zamawiającego i ściągnąć 

należne mu odszkodowania, w tym naliczone kary umowne;  

10. Strony dopuszczają rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron.  
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§ 15 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:  

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20% 

wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,  

b) niedochowania każdego z terminów, o których mowa § 3 ust. 2 – w wysokości 1000,00 zł za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wskazanego w umowie, 

c) nieusuwania wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub końcowym – w wysokości 

500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego pisemnie przez 

Zamawiającego na usunięcie wad, 

d) nierozpoczęcia w wymaganym terminie jednego dnia roboczego świadczenia serwisu w 

okresie gwarancji i/lub rękojmi - w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

e) nieusunięcie we wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia terminach wad i awarii 

objętych serwisem w okresie gwarancji i/lub rękojmi - w wysokości 500,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

f) nierozpoczęcia świadczenia asysty technicznej w terminie wynikającym z § 10 ust. 3 dla 

każdego zgłoszenia  odrębnie - w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

g) niedochowanie terminu wykonania asysty technicznej wynikającego z harmonogramu 

ustalonego dla każdego zgłoszenia odrębnie - w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, 

h) nieuwzględnieniu uwag i zastrzeżeń zawartych w protokole odbioru prac wykonanych w 

ramach asysty technicznej w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

i) naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 18 ust. 3, 9-10 oraz § 19 ust. 4-6 

Umowy – w wysokości 1 000,00 złotych, za każdy stwierdzony przypadek.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie z winy umyślnej Zamawiającego, 

w wysokości 20 % wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1.  

3. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć ceny brutto wskazanej w § 4 

ust. 1.   

4. Kary umowne Zamawiający może potrącić z faktury wystawionej przez Wykonawcę, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody, wraz z odsetkami. 

6. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary 

umowne, w tym również w przypadku korekty lub utraty dofinansowania przez Zamawiającego w 

zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 16 

 

1. Zamawiający ustanawia Panią/Pana ………………………., tel. 32 350 00 75, jako osobę 

uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach realizacji przedmiotowej umowy.  

2. Wykonawca ustanawia Panią/Pana ……………………, tel. ………………… jako osobę 

uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach realizacji przedmiotowej umowy.  

 

§ 17 

 

Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego  

 

§ 18 

 

1. Wykonawca gwarantuje, że wszyscy członkowie jego personelu realizujący umowę będą posiadali 

umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności powierzanych tym osobom. 
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2. Wykonawca zapewnia, iż członkowie Personelu będą stale dostępni dla potrzeb realizacji umowy. 

Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zaangażowania konkretnego członka personelu 

Wykonawcy w realizację poszczególnych prac w ramach umowy. Zamawiający zobowiązuje się 

nie nadużywać przedmiotowego uprawnienia. 

3. Wykonawca ma obowiązek zaangażować do realizacji umowy członków personelu wskazanego w 

ofercie złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie umowy, odpowiednio na stanowiskach 

wskazanych w ofercie. Niedopuszczalne jest przekazywanie zadań członków personelu 

wskazanego w ofercie innym osobom, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego 

paragrafu. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zapewni dostępność swojego personelu w 

Katowicach.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, że skład personelu Wykonawcy przez cały okres obowiązywania 

umowy będzie spełniał warunki określone w dokumentacji postępowania, w tym określone jako 

warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert (w zakresie, w jakim Wykonawca spełnił 

te kryteria). Zmiana personelu wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku rozwiązania umowy 

członka personelu z Wykonawcą (za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia), w przypadku 

długotrwałej uzasadnionej nieobecność w pracy członka personelu Wykonawcy w pracy lub 

śmierci członka personelu Wykonawcy. Na żądanie Zamawiającego, przyczyna zmiany członka 

personelu Wykonawcy zostanie przedstawiona i udokumentowana Zamawiającemu w formie 

dokumentowej. Zmiana członka personelu wykonawcy wymaga zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

5. W przypadku zmiany członka personelu Wykonawcy, zgodnie z ust. 4 powyżej, Wykonawca 

obowiązany jest przedstawić nowego członka personelu o kwalifikacjach, wykształceniu i 

doświadczeniu nie niższym niż odpowiednio: 

a) opisane w dokumentacji przetargowej, jeżeli zastępowany członek Personelu nie został w 

ofercie Wykonawcy przedstawiony na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w 

Postępowaniu i/lub kryteriów oceny ofert; 

b) opisane w dokumentacji przetargowej jako warunek udziału w Postępowaniu, 

c) opisane w dokumentacji przetargowej jako kryterium oceny ofert – w zakresie w jakim 

Wykonawca uzyskał w Postępowaniu punkty za doświadczenie danego członka Personelu. 

6. W razie zapewnienia zastępstwa tymczasowego członka Personelu, wskazany w umowie członek 

Personelu winien zostać przywrócony do realizacji projektu niezwłocznie po ustaniu przeszkody 

go dotyczącej. Do zastępcy tymczasowego członka Personelu postanowienia ust. 5 stosuje się 

odpowiednio. 

7. W odniesieniu do członków personelu Wykonawcy nie będących członkami personelu wskazanego 

w ofercie, zasady podziału i przyporządkowywania przesłanek zmiany składu personelu 

Wykonawcy i zastępstwa tymczasowego określone w ust. 4  i 5 stosuje się odpowiednio.   

8. W przypadku niewłaściwej realizacji umowy lub w przypadku naruszenia zasad poufności, 

bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego, Kierownik Projektu Zamawiającego ma prawo 

zwrócić się do Kierownika Projektu Wykonawcy (albo do przedstawicieli Wykonawcy, jeśli 

wniosek dotyczy Kierownika Projektu Wykonawcy) z uzasadnionym na piśmie wnioskiem o 

odsunięcie członka personelu Wykonawcy, w tym personelu wskazanego w ofercie, od realizacji 

umowy. W takim wypadku Kierownik Projektu Wykonawcy lub przedstawiciele Wykonawcy 

odsuną taką osobę w terminie do 3 dni roboczych (albo innym uzgodnionym z Kierownikiem 

Projektu Zamawiającego) od otrzymania wniosku, przy czym w przypadku zarzutu naruszenia 

poufności lub zasad bezpieczeństwa Wykonawca ma obowiązek odsunąć taką osobę od realizacji 

umowy niezwłocznie. Do zastąpienia odsuniętego na podstawie niniejszego ustępu członka 

Personelu, postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

9. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby współpracujące przy realizacji przedmiotu umowy 

w ramach następujących czynności: modelowanie sieci kanalizacyjnej 1D+2D, wykonywanie, 

zarządzanie, aktualizacja bazy danych przestrzennych GIS, modelowanie w zakresie integracji z 

GIS, prowadzenia Kampanii pomiarowej sieci kanalizacyjnej, wdrażanie systemów IT, były 

zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę.  
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10. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w czynności: 

a) Wykonawca ma obowiązek na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie przedłożyć Zamawiającemu wskazane dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia np.: 

i. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

ii. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

iii. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). 

b) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do kontroli 

zgodności podanych przez Wykonawcę danych w zakresie przedmiotowego wymogu                                  

z rzeczywistym stanem rzeczy. 

 

§ 19 

 

1. Umowa może być realizowana przy pomocy podwykonawców po uzyskaniu zgody ze strony 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub 

zaniechania osób lub podmiotów, z których pomocą wykonuje niniejszą umowę. 

2. Wykonawca we wniosku o wyrażenie zgody na powierzenie wykonania części Umowy 

podwykonawcom, obowiązany jest:  

a) oznaczyć firmę podwykonawców oraz przekazać niezbędne dane dla identyfikacji 

podwykonawców, a w szczególności dane takie jak: NIP, KRS lub REGON, 

b) wskazać szczegółowo, jakie prace zamierza powierzyć podwykonawcom. 

3. Wykonawca obowiązany jest zawrzeć w umowie z podwykonawcą postanowienia umowne nie 

mniej korzystne dla podwykonawcy niż postanowienia § 4, §15, §20 ust. 1 pkt D oraz § 21 

niniejszej Umowy.  

4. Wykonawca, który korzysta z podwykonawców obowiązany jest do zawarcia w umowie z 

podwykonawcą postanowień regulujących zasady przeniesienia autorskich praw majątkowych na 

Zamawiającego o treści odpowiadającej postanowieniom § 5 - § 7 niniejszej Umowy, a także 

postanowień odnoszących się do zapewnienia odpowiedniego poziomu umiejętności i 

doświadczenia personelu określonych w §18. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

6. Podwykonawcy są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, 

oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.  

7. Korzystając ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca nałoży na niego obowiązek przestrzegania 

wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w umowie, w zakresie w jakim odnosić się one 

będą do zakresu prac danego podwykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania 

oraz przestrzegania przez podwykonawcę, innych niż wskazane w ust. 3-5. 
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§ 20 

 

1. Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza 

zmianę niniejszej Umowy, z wyłączeniem zmiany istotnej w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w następujących przypadkach: 

 

A. w zakresie ogólnym ze względu na:  

 

a) zmianę adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, 

b) zmianę osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, 

c) zmianę będącą skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

d) zmianę rachunku bankowego Wykonawcy; 

e) zmiana personelu z zastrzeżeniem dochowania warunków określonych w § 18 Umowy. 

 

B. w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na:  

 

a) wystąpienie istotnych zmian przepisów prawa lub norm mających zastosowanie do 

wykonania przedmiotu zamówienia o ile będzie to mogło mieć wpływ na pierwotny termin 

wykonania umowy. 

b) wystąpienie istotnego błędu w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia – 

termin, o którym mowa w § 3 ust. 2, może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie 

wad w tej dokumentacji; 

c) potrzeba wykonania dodatkowych prac, niemożliwych do przewidzenia w chwili 

zawierania umowy, lecz koniecznych do prawidłowego wykonania umowy, w 

szczególności, bez których nie zostałyby osiągnięte zakładane parametry funkcjonalne i 

użytkowe przedmiotu umowy;  

d) potrzeba wykonania dodatkowych prac związanych z wymogami administratorów lub 

właścicieli terenu lub operatora sieci; 

e) opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego danych wyszczególnionych w Opisie 

przedmiotu zamówienia mające wpływ na termin wykonania umowy 

f) zmiany ilościowej urządzeń pomiarowych;  

g) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych niż wskazane w SWZ: 

1) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem 

lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy  

2) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, 

poprawy bezpieczeństwa, które z uwagi na postęp techniczno-technologiczny nie były 

znane w okresie zlecenia prac; 

3) konieczność realizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technologicznych lub materiałowych ze względu na zmianę obowiązującego prawa 

h) konieczność opracowania planu naprawczego; 

i) niemożność uzyskania na urządzeniach pomiarowych do kalibracji zdarzeń opadowych 

będących nawalnymi lub o znacznej intensywności;  

j) konieczność dodatkowych domiarów w terenie, analizy dokumentacji przez 

Zamawiającego lub Katowickie Wodociągi S.A. w trakcie procesu kalibracji modelu, 

puszczania pierwszej symulacji; 

k) konieczność niestandardowych zmian ustawień baz modelowych. W przypadku, jeżeli 

puszczanie symulacji dla deszczy o dużej intensywności wykaże generowanie błędów, 

ostrzeżeń wpływających na niemożność zakończenia symulacji.  

l) brak możliwości inwentaryzacji studni, komór, przelewów burzowych priorytetowych z 

uwagi na poprawność kalibracji modelu w terminie przewidzianym w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
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W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin, o którym mowa w § 3 ust. 2 

niniejszej umowy, może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 

wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, jednak nie dłuższy niż o okres trwania tych 

okoliczności. 

 

C. w zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia ze względu na: 

 

a) wystąpienie istotnych zmian przepisów prawa lub norm mających zastosowanie do 

wykonania przedmiotu zamówienia o ile będzie to mogło mieć wpływ na pierwotnie  

określony w dokumentach zamówienia sposób spełnienia świadczenia; 

b) wystąpienie istotnego błędu w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia; 

c) potrzeba wykonania dodatkowych prac, niemożliwych do przewidzenia w chwili 

zawierania umowy, lecz koniecznych do prawidłowego wykonania umowy, w 

szczególności, bez których nie zostałyby osiągnięte zakładane parametry funkcjonalne 

i użytkowe przedmiotu umowy;  

d) potrzeba wykonania dodatkowych prac związanych z wymogami administratorów lub 

właścicieli terenu lub operatora sieci; 

e) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych niż wskazane w SWZ: 

1) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy ; 

2) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów 

eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które z uwagi na postęp techniczno-

technologiczny nie były znane w okresie zlecenia prac; 

3) konieczność realizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technologicznych lub materiałowych ze względu na zmianę 

obowiązującego prawa.  

f) konieczność niestandardowych zmian ustawień baz modelowych. W przypadku, jeżeli 

puszczanie symulacji dla deszczy o dużej intensywności wykaże generowanie błędów, 

ostrzeżeń wpływających na niemożność zakończenia symulacji. 

 

 

D. w zakresie zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy ze względu na: 

 

a) wystąpienie istotnych zmian przepisów prawa lub norm mających zastosowanie do 

wykonania przedmiotu zamówienia o ile będzie to mogło mieć wpływ na wynagrodzenie, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 

b) wystąpienie istotnego błędu w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia; 

c) potrzeba wykonania dodatkowych prac, niemożliwych do przewidzenia w chwili 

zawierania umowy, lecz koniecznych do prawidłowego wykonania umowy, w 

szczególności, bez których nie zostałyby osiągnięte zakładane parametry funkcjonalne i 

użytkowe przedmiotu umowy;  

d) potrzeba wykonania dodatkowych prac związanych z wymogami administratorów lub 

właścicieli terenu lub operatora sieci; 

e) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych niż wskazane w SWZ: 

1) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

2) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów 

eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które z uwagi na postęp techniczno-

technologiczny nie były znane w okresie zlecenia prac; 



 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy 

 
 

nr sprawy: KIWK/PN/03/I/2021/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.62_MODEL HYDRAULICZNY 

„Budowa modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej wraz z narzędziem do planowania modernizacji oraz 

prezentacji i edycji danych przestrzennych” 

 

3) konieczność realizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technologicznych lub materiałowych ze względu na zmianę 

obowiązującego prawa 

f) zmiany ilościowej urządzeń pomiarowych. 

2. Nie dopuszcza się zmiany Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, 

dziedziczenia spółek handlowych, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, sukcesji z mocy 

prawa.   

3. Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę, jednakże nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej 

zgody.  

4. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z w/w okoliczności stanowiących podstawę do dokonania 

zmian postanowień niniejszej umowy każda ze stron umowy może wystąpić do drugiej strony z 

wnioskiem o wprowadzenie zmian do umowy.  

5. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 

1) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy ujawnionych w toku realizacji 

przedmiotu umowy Wykonawca pisemnym wnioskiem wraz z podaniem uzasadnienia zgłasza 

konieczność wprowadzenia zmian do Zamawiającego. 

2) W terminie do 21 dni roboczych po otrzymaniu kompletu dokumentów uzasadniających zmianę 

oraz innych informacji, o które zwróci się Zamawiający w toku prowadzonego postępowania 

wyjaśniającego do Wykonawcy Zamawiający winien odpowiedzieć zatwierdzając, lub 

odrzucając propozycję Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.  

3) Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę informacji i dokumentów koniecznych 

do uzasadnienia ewentualnej zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony 

wyłącznie do zapłaty za wykonanie prac w zakresie, którym dotyczy złożona przez niego oferta. 

4) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy 

szczegółowo opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, 

protokół konieczności, protokół negocjacji, itp.). Protokół konieczności i protokół negocjacji 

wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

5) W rezultacie dokonania czynności opisanych w ust. 1 i ust. 2 może dojść do podpisania przez 

strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający. 

6) Zmiany treści Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie 

Strony. 

7) Jedynym organem, po stronie Zamawiającego, uprawnionym do zmian postanowień zawartej 

umowy jest Zarząd Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. 

6. Wniosek, dotyczący zmiany umowy powinien zawierać uzasadnienie faktyczne a także ewentualne 

dokumenty/opinie/ekspertyzy/oceny, etc. potwierdzające zaistniały stan faktyczny mogący 

stanowić podstawę do zmiany umowy.  

7. W przypadku, gdy wnioskowana przez Wykonawcę zmianą dotyczy zmiany umówionego 

wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy kosztorys zmian wraz z jego 

opisem i uzasadnieniem, z uwzględnieniem wszystkich pozycji, które nie zostaną zrealizowane oraz 

tych, które zostaną zrealizowane w inny sposób lub dodatkowo. W przypadku, gdy zmiana 

obejmować będzie prace dodatkowe w stosunku do pierwotnego przedmiotu Zamówienia, 

wykonawca, poza kosztorysem zmian wraz z jego opisem i uzasadnieniem, przedstawi 

Zamawiającemu co najmniej dwie, pozyskane na w wyniku skierowania zapytań ofertowych oferty 

podmiotów trzecich, obejmujące zakres prac dodatkowych, celem potwierdzenia rynkowości 

oferowanych przez Wykonawcę cen z tytułu realizacji prac dodatkowych. 

8. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu prac wynikających  

z niniejszej umowy względem prac wskazanych w Dokumentach zamówienia o 

wartość nie większą niż 5 % wartości wskazanej w § 4 ust. 1. Z tytułu zmniejszenia ilości 

wykonywanych prac Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 
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§ 21 

 

1. Strony postanawiają, iż w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018 roku o pracowniczych planach 

kapitałowych, 

- Strony dokonają odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

zwiększając wynagrodzenie bądź je pomniejszając, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

2. Zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego będzie każdorazowo 

uwzględniania w wystawionej fakturze i nie stanowi zmiany Umowy. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie 

zmiany przepisów prawa w zakresie, o którym mowa w ust. 1. W przypadku zmian przepisów, 

o których mowa w ust. 1 lit. b) i c), d), zmiana wynagrodzenia nastąpi pod warunkiem 

wykazania przez Wykonawcę, iż na skutek dokonania zmian przepisów prawa, Wykonawca 

poniósł realne dodatkowe koszty związane bezpośrednio ze zmianą tych przepisów. 

4. W celu dokonania zmiany wynagrodzenia, w związku ze zmianą przepisów, o których mowa w 

ust. 1 lit. b) i c), d) Wykonawca wystąpi do Zamawiającego w terminie 21 dni od dnia wejścia 

w życie zmiany przepisów, z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności wyliczenie 

całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem 

daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy. 

5. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c), d), Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia, w tym w szczególności: 

a. konkretne i szczegółowe obliczenia uzasadniające konieczność zmiany wynagrodzenia, 

b. kalkulacje kosztów pracy na dzień złożenia oferty oraz kosztów pracy wynikających z 

bieżącego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności 

związane z realizacją przedmiotu Umowy, 

c. szczegółowe kalkulacje porównawcze cen i kosztów ponoszonych przed oraz po 

zmianach, ze wskazaniem sposobu przyjętego do obliczeń, 

d. inne dowody potwierdzające zasadność zmiany wynagrodzenia. 

6. W terminie 21 dni od dnia przekazania Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia na 

podstawie § 21 Umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim 

uwzględnił wniosek Wykonawcy oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne 

Wykonawcy powinno ulec zmianie. W przypadku nieuwzględnienia wniosku w całości lub 

części, Zamawiający obowiązany jest przedstawić Wykonawcy uzasadnienie, w którym wskaże 

przyczyny nieuwzględnienia wniosku w całości lub części.  

7. Jeżeli Zamawiający uzna, iż wniosek Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia jest niekompletny, 

zawiera braki lub jest niewystarczająco uzasadniony, wzywa Wykonawcę do uzupełnienia 

wniosku w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

 

§ 22 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 

kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja), po upływie 12 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy, z zastrzeżeniem art. 439 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 
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2. Zamawiający określa, że wysokość wynagrodzenia wykonawcy może ulec zmianie w 

przypadku zmiany średniorocznego wskaźnika cen towarów 

i usług konsumpcyjnych, wskaźników cen towarów i usług publikowanego komunikatem 

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli zmiana ta nastąpi 

w odniesieniu do usług lub materiałów stanowiących przedmiot Umowy oraz wyłącznie w 

zakresie, w jakim doszło do ich zmiany tj. wyłącznie co do tej części kosztów realizacji 

przedmiotu Umowy, co do których nastąpiła zmiana wskaźników cen. Jeżeli dane 

opublikowane w GUS nie będą odnosiły się do materiałów lub usług objętych przedmiotem 

Umowy, za właściwe uznawane będą wskaźniki odnoszące się do materiałów lub usług 

najbardziej zbliżonych (podobnych). 

Każda ze Stron ma prawo żądać zmiany wynagrodzenia, gdy wartość zmiany wskaźnika 

określonego w ust. 2 przekroczy 5% w stosunku do cen lub kosztów z daty złożenia oferty. W 

takim wypadku wynagrodzenie, o którym mowa w paragrafie 4 ust. 1 może wzrosnąć 

proporcjonalnie do udziału tych cen lub kosztów, których wzrost nastąpił.  

3. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie, gdy zmiana wskaźnika, o której mowa w ust. 

2 miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz proporcjonalnie do 

zmiany danego kosztu.  

4. W celu dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, w tym w 

szczególności: 

a. konkretne i szczegółowe obliczenia uzasadniające konieczność zmiany wynagrodzenia, 

b. szczegółowe kalkulacje porównawcze cen i kosztów ponoszonych przed oraz po 

zmianach, ze wskazaniem sposobu przyjętego do obliczeń, 

c. inne dowody potwierdzające zasadność zmiany wynagrodzenia. 

5. W terminie 21 dni od dnia przekazania Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia na 

podstawie niniejszego paragrafu Umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o 

zakresie, w jakim uwzględnił wniosek Wykonawcy oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie 

należne Wykonawcy powinno ulec zmianie. W przypadku nieuwzględnienia wniosku w całości 

lub części, Zamawiający obowiązany jest przedstawić Wykonawcy uzasadnienie, w którym 

wskaże przyczyny nieuwzględnienia wniosku w całości lub części.  

6. Jeżeli Zamawiający uzna, iż wniosek Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia jest niekompletny, 

zawiera braki lub jest niewystarczająco uzasadniony, wzywa Wykonawcę do uzupełnienia 

wniosku w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

7. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od pierwszego pełnego miesiąca 

kalendarzowego od zaakceptowania wniosku, o którym mowa w ust. 4 przez Zamawiającego.  

8. Zamawiający, w celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 3, może zwrócić się do 

Wykonawcy o przedstawienie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, kosztorysu 

uwzględniającego wpływ zmiany wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, względem dnia złożenia oferty. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę kosztorysu, o którym mowa w ust. 8, 

Zamawiający uprawniony jest dokonać zmiany wynagrodzenia uwzględniając poziom zmiany 

wskaźnika, o którym mowa w ust. 2. 

10. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 5 % wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

11. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o 

którym mowa w ust. 10.  

12. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia nie częściej niż w terminie 12 miesięcy od daty 

ostatniej zmiany wynagrodzenia, przy czym pierwsza zmiana wynagrodzenie nie może nastąpić 

wcześniej niż po upływie 12 miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy.  

 

§ 23 
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1. Zamawiający oświadcza, że Administratorem Danych, które powierza w celu realizacji umowy  

o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0182/16-00 Projektu „Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej w mieście Katowice - Etap III" w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w 

aglomeracjach, Oś priorytetowa II,  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 jest minister właściwy do spraw 

klimatu, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji 

Zarządzającej POIiŚ 2014-2020.  

2. Zamawiający oświadcza, że Procesorem Danych, które powierza w związku z realizacją  umowy  

o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0182/16-00 Projektu „Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej w mieście Katowice - Etap III" w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w 

aglomeracjach, Oś priorytetowa II,  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020  jest Katowicka Infrastruktura 

Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.  

3. W związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego  danych osobowych Wykonawcy lub osób 

wskazanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy 

z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781) Zamawiający 

przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Katowickiej Infrastrukturze 

Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.  

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę jest 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy 

ul Wandy 6. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Wykonawca 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@kiwk.katowice.pl, 

b) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3) Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę 

odbywa się w związku z realizacją zadania inwestycyjnego które objęte jest niniejszą umową a 

przetwarzane dane osobowe mogą zostać przekazane do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w celu realizacji Umowy o 

dofinansowanie POIS.02.03.00-00-0182/16-00 w szczególności w celu potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu ewaluacji, kontroli, audytu i 

sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

4) Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej i podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów prawa. 

5) Dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę będą przechowywane 

jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie 

wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane Wykonawcy lub osób 

wskazanych przez Wykonawcę zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w 

celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony przepisami prawa; 

6) Na zasadach określonych przepisami RODO, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę 

osoba ma prawo do żądania od administratora: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych; 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) usunięcia swoich danych osobowych; 

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

e) przenoszenia swoich danych osobowych, 
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a ponadto Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba ma prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez 

Wykonawcę. 

7) Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody 

indywidualnej, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba zawsze ma prawo nie 

wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób 

wskazanych przez Wykonawcę do momentu jej wycofania. 

8) Gdy Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, Wykonawcy lub wskazanej przez 

Wykonawcę osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Podanie przez Wykonawcę swoich danych osobowych lub wskazanych osób może być 

wymogiem ustawowym, wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia lub kontynuowania 

umowy, do których podania będzie Wykonawca lub wskazana osoba obowiązana/y. W 

przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a Wykonawca nie poda swoich danych lub 

danych wskazanych osób, nie będzie możliwa realizacja zadania ustawowego, co może 

skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie 

istniał wymóg umowny, a Wykonawca nie poda swoich danych lub danych wskazanych osób 

nie będzie możliwa realizacja takiej umowy. W przypadku, gdy podanie danych będzie 

warunkiem zawarcia umowy, a Wykonawca nie poda swoich danych lub danych wskazanych 

osób, nie będzie możliwe zawarcie takiej umowy. 

10) Administrator informuje, iż dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez 

Wykonawcę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

1. W związku z realizacją umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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. 

Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane 

w związku z realizacją umowy.  

2) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2019 r. poz.1781) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

2. Wykonawca w szczególności oświadcza, że: 

1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych 

osobowych mające zastosowanie oraz RODO, 

2) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych                  

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające           

z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających 

zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, 

3) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni, aby zostały 

przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie 

danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane 

dotyczą. 

 

§23a. Siła wyższa 

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że przedmiot Umowy nie może być realizowany z powodu 

działania siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o 

tym na piśmie drugą Stronę.  
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2. Zdarzeniami „Siły wyższej” nie będą uznane strajki i inne zdarzenia uniemożliwiające prowadzenie 

prac lub wyrządzające szkody spowodowane przez pracowników Wykonawcy i jego 

podwykonawców. 

3. Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w sytuacji, gdy WHO ogłosiła pandemię 

wirusa SARS-Cov-2. Strony powyższej okoliczności w chwili podpisania niniejszej umowy nie 

uznają za działanie „Siły wyższej”, która wpłynęłaby na wykonanie obowiązków umownych Stron, 

chyba że po dacie zawarcia niniejszej umowy okoliczności związane z pandemią wirusa SARS-

Cov-2 ulegną zmianie (pogorszeniu), których żadna ze Stron nie mogła przewidzieć przez co 

rozumie się w szczególności wzrost zachorować przewyższający stan jaki występował w okresie 

przed zawarciem umowy, czy też wprowadzenie nowych, bardziej rygorystycznych ograniczeń 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w stosunku do tych, jakie występował w 

okresie od daty ogłoszenia pandemii SARS-Cov-2 do dnia zawarcia umowy. 

4. Jeżeli którakolwiek ze Stron musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach umowy na 

skutek zaistnienia „siły wyższej”, powiadomi o tym fakcie na piśmie drugą Stronę w okresie 5 dni 

roboczych od daty zaistnienia takiego zdarzenia określając to zdarzenie, jego przyczyny oraz 

konsekwencje dla realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli takie zdarzenie będzie spodziewane, każda 

ze stron przekaże niezwłocznie informacje drugiej stronie, określając spodziewane skutki mogące 

mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

5. Strona, która przekazała takie pisemne powiadomienie, będzie zwolniona ze swoich zobowiązań 

lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie lub jego 

skutek. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania 

zdarzenia, o którym mowa wyżej. 

6. Strona dotknięta „siłą wyższą” podejmie stosowne starania w celu minimalizacji jej skutków i zrobi 

wszystko, co jest w jej mocy, aby usunąć okoliczności siły wyższej i bezzwłocznie przywrócić 

realizację przedmiotu umowy, kiedy tylko będzie to możliwe. 

7. Opóźnienie lub brak realizacji przedmiotu umowy spowodowane wystąpieniem zdarzenia „siły 

wyższej” nie będzie stanowiło podstawy do: 

a) Rozwiązania umowy przez Wykonawcę, 

b) wniesienia jakichkolwiek roszczeń z tytułu uszkodzeń lub dodatkowych kosztów poniesionych 

przez drugą Stronę. 

 

§ 24 

 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu 

Cywilnego  

2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze mediacji, 

a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

 

§ 25 

 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

WYKONAWCA: 

 

  


