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Załącznik nr 2 do SIWZ 

wzór 

 

UMOWA nr ………………………………………………… 

 

zawarta w dniu …… ………………….. 2018 r. w Warszawie, pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Wspólnej 2, zwanym dalej ,,Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Panią Grażynę Kierznowską – Głównego Geodetę Kraju, 

Pana Krzysztofa Podolskiego – Dyrektora Biura Obsługi Urzędu, 

a 

…………………………………………………… z siedzibą ……………………………….. 

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w ……………………, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS………………, REGON…………………, NIP……….……., 

zwanym w dalszej treści ,,Wykonawcą”, w wyniku postępowania przeprowadzonego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

została zawarta umowa, zwana dalej „Umową”, o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest przygotowanie do druku skryptów szkoleniowych  

i publikacji o roboczym tytule „Geoinformacja zmienia nasz świat” oraz druk 

i dystrybucja publikacji, opracowanych w ramach projektu POWR.02.19.00-00-

PP03P/15 „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – programy 

szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – 

etap I” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

(POWER). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określa Załącznik nr 1 do Umowy, stanowiący 

jej integralną część. 

§ 2. 

TERMIN WYKONANIA 

Przedmiot umowy zostanie wykonany w dwóch etapach: 

1) etap 1: do 31 stycznia 2018 roku, 

2) etap 2: zgodnie z ofertą, ale nie później niż do 20 marca 2018 roku. 
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§ 3. 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu Umowy wynosi łącznie 

netto………….. (słownie złotych:………..…/100) powiększone o podatek od towarów 

i usług (VAT) w kwocie …………………(słownie złotych:…………/100), co stanowi 

kwotę wynagrodzenia brutto ………………..(słownie złotych:…………/100), w tym: 

1) w ramach etapu 1 wynagrodzenie w kwocie …………………………(słownie 

złotych:……….……/100); 

2) w ramach etapu 2 wynagrodzenie w kwocie ……………………………..(słownie 

złotych:…………/100). 

2. Strony ustalają, iż w przypadku wszelkich odwołań w Umowie do wynagrodzenia 

brutto, należy przez to rozumieć łączne wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1.   

3. Wynagrodzenie brutto pokrywa wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

wykonania Umowy.    

4. Strony postanawiają, że wynagrodzenie brutto ani wynagrodzenie za poszczególne 

etapu  Sprzętu wskazane w ofercie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu.   

5. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie 

faktury/rachunku, którą wystawia Wykonawca na podstawie podpisanego bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru.   

6. Wynagrodzenie  będzie  płatne na rachunek bankowy Wykonawcy o nr 

……………….. w terminie 30 dni od dnia dostarczenia  Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury/rachunku.   

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.     

8. Zmiana numeru konta wymienionego w ust. 6 nie wymaga sporządzenia aneksu do 

Umowy lecz pisemnego powiadomienia o tym Zleceniodawcy i staje się skuteczne  

z chwilą otrzymania przez Zleceniodawcę pisma wskazującego nowy numer rachunku.  

9. Błędnie wystawiona faktura/rachunek nie stanowi podstawy do zapłaty. O błędnym 

wystawieniu faktury/rachunku Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 

Termin płatności liczony będzie ponownie od dnia dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury, stanowiącej podstawę do zapłaty.   

10. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających  

z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 4. 

ZASADY ODBIORU 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przedmiot Umowy do 

odbioru najpóźniej w terminach, o których mowa w §2. 

2. Za datę wykonania przedmiotu Umowy uznaje się datę przedstawienia go do odbioru,  

w następstwie którego zostanie podpisany bez zastrzeżeń pierwszy protokół odbioru,  

o którym mowa w ust. 5. Od dnia podpisania negatywnego protokołu odbioru, zgodnie  

z ust. 7, naliczane są kary umowne określone w § 6 ust. 2 pkt. 2. 
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3. Do dokonania odbioru przedmiotu Umowy Zamawiającym powoła komisję odbioru, 

zwaną dalej „Komisją”. 

4. Komisja dokona odbioru przedmiotu Umowy w terminie do 14 dni od przekazania 

przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. 

5. Z czynności odbioru Komisja sporządzi protokół odbioru. 

6. Zamawiający odmówi odebrania przedmiotu Umowy w przypadku jego niezgodności  

z Umową. Wskazanie tej niezgodności Komisja zawrze w protokole odbioru 

i jednocześnie wyznaczy Wykonawcy termin na jej usunięcie nie krótszy niż 7 dni. 

7. W przypadku niedochowania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 6 

Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od wystąpienia 

okoliczności wskazanej powyżej i zażądać zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 

ust. 1. 

8. Po otrzymaniu poprawionego przedmiotu Umowy, Komisja dokona ponownej oceny 

prawidłowości jego wykonania w terminie do 7 dni od przekazania przez Wykonawcę 

przedmiotu Umowy. 

9. W przypadku ponownego stwierdzenia przez Komisję niezgodności w wykonaniu 

przedmiotu Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

wystąpienia okoliczności wskazanej powyżej i zażądać zapłaty kary umownej, o której 

mowa w § 7 ust. 1 lub powierzyć poprawienie wykonania przedmiotu Umowy innej 

osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

10. Przedmiot Umowy uważa się za odebrany przez Zamawiającego w przypadku 

podpisania przez Komisję bez zastrzeżeń protokołu odbioru.  

§ 5 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

2. W ramach wynagrodzenia wskazanego § 3, autorskie prawa majątkowe wynikające  

z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do 

elementów przedmiotu Umowy stanowiących utwór, w rozumieniu tej ustawy 

przechodzą na Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru, o którym mowa 

w § 4 ust.  5, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w 

szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

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

pośrednictwem sieci Internet, 
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4) zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich przez rozporządzanie 

i korzystanie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w pkt. 1-3. 

3. Zamawiający uprawniony jest do oznaczenia przedmiotu Umowy w sposób 

wskazujący, że przysługują mu w stosunku do przedmiotu Umowy autorskie prawa 

majątkowe. 

4. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, przysługuje 

mu prawo do korzystania z przedmiotu Umowy zarówno w całości jak i w częściach. 

5. Z chwilą odbioru przedmiotu Umowy na Zamawiającego, w ramach wartości 

wynagrodzenia przechodzi własność nośników, na których zostało ono utrwalone. 

6. Zamawiający jest uprawniony do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego w stosunku do przedmiotu umowy oraz do przeniesienia nabytych 

autorskich praw majątkowych na osoby trzecie. 

7. Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą podpisania protokołu odbioru, o którym 

mowa w § 4 ust. 5.  

8. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, przysługuje 

mu prawo do korzystania z utworów zarówno w całości jak i w częściach. 

9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na czas nieokreślony i jest 

nieograniczone terytorialnie. 

10. Z chwilą odbioru Opracowania na Zamawiającego, w ramach wartości wynagrodzenia 

przechodzi własność nośników, na których zostało ono utrwalone. 

§ 6. 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania umowy choćby w części, odstąpienia od Umowy w całości 

lub części przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca bądź niewykonania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany 

zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 

Umowy, 

2) 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu niezgodności  

w wykonaniu przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

za wady. 

3. Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, powstanie szkoda przewyższająca 

zastrzeżone w Umowie kary umowne lub też szkoda powstanie z przyczyn innych niż te, 

ze względu, na które zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych 

w Kodeksie cywilnym. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2, będą potrącane z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę, a w przypadku braku możliwości 

potrącenia będą płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane 
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w wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 

wezwania do ich zapłaty. 

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, są naliczane niezależnie i podlegają 

sumowaniu. Suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 20% 

kwoty wynagrodzenia brutto, 

6. Kary umowne przysługują bez konieczności wykazania poniesionej szkody ani jej 

wysokości. 

7. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania 

Umowy, w tym związana z opóźnieniem, skutkująca w szczególności obowiązkiem 

zapłaty kar umownych, wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły 

wyższej lub zawinione przez Zamawiającego.  

 

§ 7. 

ODSTAPIENIE OD UMOWY 

1. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, Zamawiający, niezależnie od pozostałych 

praw przysługujących mu w związku z naruszeniem przez Wykonawcę postanowień 

Umowy, może odstąpić w całości lub części od Umowy, w przypadku:   

1) gdy Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia Umowy;   

2) gdy nastąpi po stronie Wykonawcy ograniczenie lub pozbawienie zdolności do 

czynności prawnych mające wpływ na realizację Umowy;   

3) po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków Wykonawcy 

wynikających z Umowy w rezultacie wystąpienia siły wyższej, jeżeli przed upływem 

powyższego terminu nie ustanie działanie siły wyższej;   

4) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Przedmiotu 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy.   

5) po ustaniu siły wyższej Wykonawca nie przystąpił niezwłocznie do wykonania 

przedmiotu Umowy  lub nie spełnił swojego świadczenia wynikającego z Umowy  

w okresie wskazanym przez Zamawiającego, liczonym od dnia ustania siły wyższej.   

2. Odstąpienie od Umowy w sytuacjach określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie  

30 dni od powzięcia wiadomości o wskazanych tam okolicznościach.   

3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze 

wskazaniem podstawy odstąpienia oraz uzasadnienia.  

4. W razie gdy po stronie Wykonawcy występuje kilka podmiotów, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w stosunku do wszystkich tych podmiotów, choćby przyczyna 

odstąpienia dotyczyła tylko jednego z nich.   

§ 8.   

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON   
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1. Strony do kontaktu w celu uzgadniania na bieżąco spraw związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy, w tym ich koordynowania, wyznaczają i upoważniają wymienione 

poniżej osoby (koordynatorzy):   

1) ze strony Zamawiającego: ………………………………..   

2) ze strony Wykonawcy: ………………………….   

2. Koordynatorzy są związani warunkami i terminami ustalonymi w Umowie.   

3. Każda ze Stron zobowiązuje się zawiadomić na piśmie drugą Stronę o zmianie swojego 

koordynatora; dla skutecznej zmiany koordynatora nie jest konieczne dokonanie zmiany 

Umowy.   

4. Koordynatorzy mogą komunikować się ze sobą w sprawach związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy także za pośrednictwem elektronicznych narzędzi, w szczególności 

za pomocą faksu, poczty elektronicznej, telefonu.   

§ 9. 

POSTANOWINIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady przedmiotu 

Umowy w ramach rękojmi stwierdzone przez okres 2 lat od dnia podpisania protokołu 

odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 5. 

2. W przypadku wad ujawnionych w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do 

nieodpłatnego usunięcia wad, w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia 

przez Zamawiającego o tych wadach. 

3. Udzielona przez Wykonawcę rękojmia przedłuża się o okres upływający od dnia 

zawiadomienia Wykonawcy o wykryciu wady do dnia jej usunięcia potwierdzonego 

pisemnie przez Zamawiającego.  

4. Usuwanie wad w ramach rękojmi odbywa się na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Poza przypadkami przewidzianymi w treści Umowy, zmiany Umowy wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

7. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy podlegają 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

8. Wszelka korespondencja między Stronami (w tym: powiadomienia, zawiadomienia, 

oświadczenia woli i wiedzy), z wyłączeniem bieżących kontaktów, o których mowa  

w § 8 ust. 1 Umowy, będzie kierowana na następujące adresy:    

a. Wykonawca – ………………………………   

b. Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii,  

ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa,   

tel. +48 22 661 84 32, faks +48 22 628 34 67         

e-PUAP: /887pujdw65/skrytka   

9. O każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą 

Stronę na piśmie.   
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10. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 5 skutkuje uznaniem za doręczoną 

korespondencji wysłanej na poprzednio wskazany adres.   

11. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.   

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

WYKONAWCA: 

 


