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Umowa nr …………………….. 
 

zawarta w dniu ……………........ w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie,  
ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, posiadającym NIP 526-17-25-466, REGON 012276098,  
zwanym w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Aleksandrę Jabłonowską – p. o. Głównego Geodety Kraju, 

Krzysztofa Podolskiego – Dyrektora Biura Obsługi Urzędu 

a 

……………………….. z siedzibą w …………………. przy ul. ……………………….., 
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez 
…………………….……………., pod numerem KRS…………, REGON …………, NIP 
…………., zwanym w dalszej treści Umowy ,,Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 

…………………………………………………. 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie 
audiowizualnych materiałów informacyjnych i promocyjnych (filmów) oraz druk i dostawa 
materiałów informacyjnych (broszury) dla projektu enviDMS”, nr ref.: 
GI.FOTO.2610.43.2016.GI.enviDMS, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą 
Pzp”, zawarta została Umowa, o następującej treści: 
 

§ 1  
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie audiowizualnych materiałów informacyjnych  
i promocyjnych (filmów/animacji) oraz druk i dostawa materiałów informacyjnych 
(broszury) dla projektu pn. „Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska 
przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań 
tematycznych” (enviDMS), zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - 
SOPZ, stanowiącym załącznik do Umowy oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje: 
1) Wykonanie audiowizualnych materiałów informacyjnych i promocyjnych – 

filmów/animacji; 
2)  Opracowanie, druk i dostawa materiałów informacyjnych - broszury. 

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie … dni od dnia zawarcia umowy. 
Strony zgodnie przyjmują, iż zawarcie Umowy następuje z dniem złożenia podpisu przez 
obie Strony. Zamawiający składając podpis opatruje Umowę datą i w ten sam dzień 
informuje Wykonawcę o fakcie zawarcia Umowy przesyłając jej skan drogą 
elektroniczną i jednocześnie przesyła Wykonawcy jej egzemplarz drogą pocztową. 

4. Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach projektu „Model bazy danych 
przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w 
aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych” - enviDMS, realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz 



Załącznik nr 2 do SIWZ 
nr ref.: BO-ZP.2610.43.2016.GI.enviDMS 

 

2 
 

działań kontrolnych”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014. 

 
§ 2  

Wynagrodzenie 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi …………zł brutto (słownie 

złotych brutto: …………). 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane                          

z wykonywaniem przedmiotu Umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług 
VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, itp., przy czym Zamawiający zapłaci 
wynagrodzenie wyłącznie za przedmiot Umowy prawidłowo wykonany i odebrany 
zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także 
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 4 
Umowy. 

3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wyłącznie za przedmiot Umowy prawidłowo 
wykonany i odebrany. Podstawą wystawienia faktury za realizację przedmiotu Umowy 
jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu Umowy.  

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 30 dni od otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek 
bankowy:……………….…………………………. 

5. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
6. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających 

z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ani regulować ich w drodze 
potrącenia (kompensaty). 

 
§ 3  

Obowiązki stron 
1. Zamawiający po zawarciu umowy przekaże Wykonawcy logotypy i materiały dotyczące 

projektu enviDMS, będące w posiadaniu Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przy zachowaniu 

staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami technicznymi, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i 
złożoną ofertą. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie 
przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego 
w związku z naruszeniem przez Wykonawcę jakichkolwiek praw osób trzecich. 

5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez 
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie ma prawa udostępniania osobom trzecim otrzymanych od 
Zamawiającego materiałów oraz wykorzystania ich do sporządzania jakichkolwiek kopii 
oraz materiałów pochodnych niezwiązanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji 
mających wpływ na realizację Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania 
egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego, a także innych istotnych 
zdarzeniach mających wpływ na wykonanie Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania odpowiedzi i wyjaśnień 
dotyczących postępu realizacji prac w formie pisemnej na zgłaszane przez 
Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji przedmiotu Umowy. 
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9. W stosunku do uwag, o których mowa w ust. 8 , Wykonawca powinien ustosunkować się 
na piśmie w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego. 
Nieustosunkowanie się w powyższym terminie przez Wykonawcę do zgłoszonych uwag 
Zamawiającego będzie traktowane jako przyjęcie i zaakceptowanie uwag i ich 
uwzględnienie. 

10. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby 
trzecie. 

 
§ 4 

Prawa własności intelektualnej 
1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Utwory powstałe w ramach realizacji przedmiotu 

Umowy nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw 
autorskich, patentów, praw do baz danych, ani żadnych innych praw. 

2. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich 
zgłaszanych wobec Zamawiającego, w związku z dostarczonymi przez Wykonawcę 
Utworami, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca 
podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym 
wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej i zastępstwa procesowego od chwili 
zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia 
przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, 
Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku 
takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. 

3. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy, przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wytworzonych 
w ramach realizacji przedmiotu Umowy na wszystkich znanych w chwili zawarcia 
Umowy  polach eksploatacji, w szczególności:  

a) w zakresie utrwalania na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu im 
formatu oraz zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do utworu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

d) wykorzystywania utworu lub jego dowolnych części do prezentacji; 
e) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, 
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, 
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

f) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu, 
g) sporządzanie wersji obcojęzycznych; 
h) łączenie fragmentów z innymi utworami; 
i) dowolnego przetwarzania utworu, w tym na adaptacje, modyfikacje, aktualizacje, 

wykorzystywanie jako podstawę lub materiał wyjściowy do tworzenia innych 
utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

4. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu części lub całości Utworów Wykonawca 
upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian w Utworach. 
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5. Wykonawca oświadcza, że jego prawa autorskie do Utworów nie będą ograniczone w 
zakresie objętym przedmiotem Umowy, oraz że Utwory nie będą zawierać żadnych 
zapożyczeń, a w szczególności takich, które mogłyby powodować odpowiedzialność 
Zamawiającego. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią nabytych autorskich 
praw majątkowych do Utworów. 

7. Zamawiającemu służy wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego w stosunku do Utworów. 

8. Wykonawca nie ma prawa do sprzedaży praw autorskich do Utworów, będących 
przedmiotem Umowy.  

9. Zamawiający ma prawo do korzystania z fragmentów Utworów i rozporządzania nimi w 
zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 3, jak również przysługuje mu prawo 
włączania i wykorzystywania Utworów w ramach innych utworów i dóbr, w 
szczególności innych dowolnych programów komputerowych, stron WWW, baz danych. 

10. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w imieniu twórcy jego 
autorskich praw osobistych, w szczególności do: 

1) współdecydowania o nienaruszalności treści i formy Utworów, 
2) decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworów publiczności, 
3) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Utworów. 

11. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na mocy Umowy dokonuje się na czas 
nieokreślony oraz w sposób nieograniczony, co do miejsca. 

12. Wykonawca gwarantuje, że realizacja Umowy nie spowoduje naruszenia czyichkolwiek 
praw autorskich, znaków handlowych, towarowych, patentów, rozwiązań 
konstrukcyjnych oraz innych praw chronionych. 

13. Zamawiający uprawniony jest do oznaczenia wszelkich materiałów powstałych w ramach 
realizacji przedmiotu Umowy w sposób wskazujący, że przysługują mu w stosunku do 
nich autorskie prawa majątkowe. 

 
§ 5  

Zasady odbioru 
1. Z czynności odbioru przedmiotu Umowy Zamawiający sporządzi Protokół Odbioru. 
2. Przedmiot Umowy uważa się za odebrany przez Zamawiającego w przypadku podpisania 

bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru. 
3. Za datę wykonania przedmiotu Umowy uznaje się datę zgłoszenia gotowości odbioru, w 

następstwie którego odbiór dokonany zostanie bez zastrzeżeń całego przedmiotu Umowy 
4. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania Przedmiotu Umowy 

przeprowadzi jego odbiór. 
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad i braku spełniania wymagań 

określonych w SOPZ, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin poprawy przedmiotu 
Umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w §6 ust. 2 pkt. 2. Wykonawca 
zobowiązuje się do usunięcia wszelkich niezgodności przedmiotu Umowy 
z Załącznikiem do umowy - SOPZ w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Za 
doprowadzenie nieodebranego przedmiotu Umowy lub jego części do stanu zgodnego 
z wymaganiami Umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe 
wynagrodzenie. 

 
§ 6  

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku niewykonania lub 
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nienależytego Umowy bądź wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w całości lub 
części przez Zamawiającego lub Wykonawcę z powodu okoliczności leżących po stronie 
Wykonawcy 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
1) 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy; 
2) 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1  za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze. 
3. Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 - 2 przekroczy 10 dni, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w całości lub części, w terminie 30 dni od wystąpienia 
powyższej okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 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 w 
wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy wezwania do 
zapłaty. 

5. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

6. Kary umowne, o których mowa w ust. 2, są naliczane niezależnie i podlegają 
sumowaniu. Suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 
kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

7. Przy dochodzeniu kar umownych Zamawiający nie jest zobowiązany do wykazania 
poniesionej szkody. 

 
§ 7  

Zmiana Umowy 
1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 PZP, przewiduje możliwość zmian Umowy 

w przypadkach przewidzianych w Umowie a także w przypadkach, gdy konieczność 
wprowadzenia zmian Umowy wynika z następujących okoliczności: 
1) wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania 
Umowy o okres odpowiadający okresowi zaistniałej przerwy; 

2) z zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć 
poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w szczególności 
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 
szkody w znacznych rozmiarach, które dają podstawę do oceny, że przedmiot Umowy 
nie zostanie wykonany w terminie określonym w Umowie – o okres odpowiadający 
okresowi zaistniałej przerwy; 

3) z uwagi na zmiany determinowane zawartym przez Zamawiającego Porozumieniem o 
dofinansowanie projektu enviDMS lub wytycznych dotyczących jego realizacji; 

4) w przypadku przedłużającego się okresu wyłonienia najkorzystniejszej oferty; 
5) wskutek zaistnienia zmian w zawartych przez Zamawiającego w Porozumieniu w 

sprawie realizacji Projektu enviDMS lub wytycznych dotyczących ich realizacji; 
6) konieczności uzyskania orzeczenia sądu lub organu, którego nie przewidywano przy 

zawieraniu Umowy; 
7) ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w 

szczególności mających wpływ na konieczność zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych; 
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8) z okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć a które mają istotny wpływ na prawidłową realizację przedmiotu Umowy; 

9) ze wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego, nie wynikającego  
z winy Wykonawcy. 

10) z konieczności zmiany zakresu Umowy, wynikającej z powstałej po zawarciu Umowy 
sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie 
z pierwotnymi warunkami; 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Zmawiający przewiduje możliwość: 
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, sposobu rozliczania Umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, o ile te zmiany będą korzystne dla 
Zamawiającego, 

2) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy; 
3) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy; 
4) zmiany polegająca na wydłużeniu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 4 w przypadku 

wykonywania przez Zamawiającego rekontroli – zmiana ta będzie uznana za 
skuteczną  
po poinformowaniu o tym fakcie Wykonawcy, nie później niż w terminie 3 dni przed 
upływem pierwotnego terminu; 

3. W przypadku zmiany Umowy wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z oferty nie może 
ulec zwiększeniu. 

4. Zmiany Umowy na podstawie niniejszego paragrafu oraz innych wyraźnie zastrzeżonych 
w treści Umowy, wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 
§ 8 

Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy 
1. Poza przypadkami wskazanymi w Umowie, Zamawiającemu   przysługuje   prawo   

odstąpienia   lub wypowiedzenia Umowy w całości lub części  w następujących 
przypadkach: 

1) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia Umowy;  

2) w przypadku realizowania przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z przepisami 
prawa lub uprzednio wskazanymi przez Zamawiającego wytycznymi 
(zarządzeniami, decyzjami itp.),  

3) w przypadku innego istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, 
jeżeli Wykonawca nie zaprzestanie lub nie naprawi naruszenia po upływie 14 dni od 
dnia wezwania przez Zamawiającego; 

4) w razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie rękojmi wad, powstałych  
z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a 
wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem 

5) w przypadku nieprzyznania w budżecie środków na realizację przedmiotu Umowy 
lub utraty środków pochodzących z budżetu państwa na realizację Umowy, 

6) w przypadku, jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja 
Wykonawcy;  

7) w przypadku, jeżeli w trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty majątek 
Wykonawcy i Wykonawca nie będzie mógł realizować Umowy na warunkach w 
niej określonych; 

8) w przypadku, gdy nastąpi ograniczenie lub pozbawienie zdolności do czynności 
prawnych mających wpływ na realizację Umowy. 
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2. W przypadku otwarcia likwidacji, złożenia wniosku o upadłość lub wydania sądowego 
nakazu zajęcia majątku Wykonawcy Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę z 
zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia.  

3. Wypowiedzenie Umowy w całości lub w części, za wyjątkiem ust. 2, wymaga zachowania 
czternastodniowego okresu wypowiedzenia, z wyjątkiem wypowiedzenia z uwagi na 
uprawomocnienie się postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości lub likwidacji, które 
będzie miało skutek natychmiastowy.  

4. Odstąpienie od Umowy w sytuacjach określonych w ust. 1 może nastąpić  
w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji przez Zamawiającego o okolicznościach 
stanowiących przyczynę odstąpienia. 

5. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 4 Zamawiający może również  żądać wykonania 
przedmiotu Umowy po raz drugi, a Wykonawca naprawi na koszt własny szkody 
poniesione przez Zamawiającego. 

6. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności ze wskazaniem podstawy wypowiedzenia lub odstąpienia. 

7. W wypadku odstąpienia od Umowy którejkolwiek ze Stron, w terminie 7 dni od daty 
odstąpienia Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia.  

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i sprzętu oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, z której winy 
doszło do odstąpienia od Umowy. 

9. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy w części nie wpływa na realizację jej 
pozostałych części. 

10. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko w 
części dotyczącej niezrealizowanej części zobowiązań, chyba, że spełniona część 
świadczenia nie będzie miała dla Zamawiającego wartości ze względu na brak możliwości 
osiągnięcia celu określonego w Umowie. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
z tytułu należytego wykonania części Umowy. 

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać jedynie należnego mu 
wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy. 

 
§ 9  

Postanowienia końcowe 
1. Osobami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji Umowy będą: 

1) po stronie Zamawiającego: …..................... email: …............, tel. …..................; 
2) po stronie Wykonawcy: …..................... email: …............, tel. …..................; 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie postanowienia SIWZ są wiążące w Umowie. 
4. Wszelka korespondencja dotycząca realizacji przedmiotu Umowy zawierać musi tytuł 

i numer referencyjny Umowy.  
5. Strony podają następujące adresy do doręczeń: 

1) dla Zamawiającego: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 
Warszawa, e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl, 

2) dla Wykonawcy: ............................................................................... 
6. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie informować drugą Stronę o zmianie 

adresu do doręczeń. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku pisma kierowane 
na dotychczasowy adres będą uznawane za doręczone.  

7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, 
a w szczególności: przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy - Kodeks 
cywilny, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie 



Załącznik nr 2 do SIWZ 
nr ref.: BO-ZP.2610.43.2016.GI.enviDMS 

 

8 
 

obowiązujące dotyczące przedmiotu Umowy, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
ustawy o ochronie danych osobowych.  

8. Spory wynikłe w toku wykonywania przedmiotu Umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.  

 
Załącznik – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ). 
 
 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:      WYKONAWCA:  
 


