
Nr ref. GI-GSOP.2611. 4.2017.ASG-EUPOS 

Załącznik nr 2 

do zaproszenia z dnia 21.04.2017 r. 
 

 

UMOWA ZLECENIE NR GI-GSOP.1141.3.2017 

 

W dniu …………. w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, NIP 526-17-25-466, reprezentowanym przez: 

Grażynę Kierznowską – Zastępcę Głównego Geodetę Kraju  

Krzysztofa Podolskiego – Dyrektora Biura Obsługi Urzędu 

zwanym dalej Zamawiającym,  

a 

…………………………., adres: …………………………………,  

 zwanym dalej Wykonawcą, 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164 z późn. zm.), zawarta została niniejsza umowa zlecenia, zwana dalej „Umową”, 

o treści następującej  

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług 

informatycznych na potrzeby systemu ASG-EUPOS. 

2. Warunki techniczne wykonania przedmiotu Umowy określa załącznik nr 1 do Umowy, 

który stanowi integralną część Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy. 

§ 2. 

1. Wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy materiały zapewni Wykonawca we 

własnym zakresie i na własny koszt. 

2. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy komputer serwisowy na potrzeby 

zdalnego dostępu do sprzętu informatycznego i oprogramowania systemu ASG-EUPOS, a w 

razie potrzeby zapewni także bezpośredni dostęp do sprzętu informatycznego 

i oprogramowania w centrum zarządzającym ASG-EUPOS. 

§ 3. 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: …..,….. 

złotych brutto (słownie: ….. i …/100 zł)  za każdą godzinę świadczenia prac w ramach 

przedmiotu Umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w okresach miesięcznych z dołu, to 

jest po upływie miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni w wysokości wynikającej 

z pomnożenia liczby godzin świadczonych prac w miesiącu w ramach przedmiotu Umowy 

przez kwotę określoną w ust. 1. 

3. Maksymalne wynagrodzenie łączne z tytułu wykonania przedmiotu Umowy nie może 

przekroczyć kwoty ……….,… złotych brutto (słownie: ……… . i …/100 zł).  

4. Strony Umowy postanawiają, że kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 jest stała i nie 

ulega zmianie przez cały czas obowiązywania Umowy.  

5. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku 

z wykonaniem przedmiotu Umowy. 
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6. Rozliczenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu Umowy będzie płatne na podstawie 

rachunku wystawionego po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, licząc od dnia 

podpisania umowy, przepis § 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

7. Należność płatna będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego w terminie 14 

dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku zgodnie 

z ust. 6. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Zapłata wynagrodzenia określonego na rachunku wystawionym przez Wykonawcę  nastąpi 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………, 

przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

9. Zmiana numeru konta nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, lecz pisemnego 

powiadomienia o tym Zamawiającego i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez 

Zamawiającego pisma dotyczącego tej zmiany. 

§ 4. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy od dnia ….......2017 r. do 

dnia ……..2017 r. 

§ 5. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji prac wykonanych w ramach 

przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu miesięczny raport z wykonania prac 

w ramach przedmiotu Umowy, zwany dalej „Raportem”, niezwłocznie po upływie każdego 

miesiąca kalendarzowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Raport będzie podlegał akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże informację 

o akceptacji Raportu lub o ewentualnych zastrzeżeniach do jego treści w terminie 7 dni od 

daty otrzymania Raportu. 

4. Nieprzekazanie zastrzeżeń do Raportu w terminie określonym w ust. 3 będzie uznane za 

jego akceptację przez Zamawiającego. 

5. Akceptacja Raportu przez Zamawiającego będzie podstawą uznania przedmiotu Umowy za 

należycie wykonany i wystawienia rachunku za wykonywanie przedmiotu Umowy w danym 

miesiącu kalendarzowym.  

§ 6. 

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca, 

mimo pisemnego wezwania, nie wykonuje należycie obowiązków wynikających z Umowy.  

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

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

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

o powyższych okolicznościach.  

3. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej ze wskazaniem 

podstawy wypowiedzenia lub odstąpienia oraz uzasadnienia. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych 

w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) w razie odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - kara umowna w wysokości 20% kwoty 

maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 3; 
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b) w razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy -  kara 

umowna w wysokości 10% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego 

w §3 ust. 3, odrębnie za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy. 

6. Kary umowne, o których mowa w ust. 5, są naliczane niezależnie i podlegają sumowaniu.  

7. Kary umowne, o których mowa w ust. 5, będą potrącane z  wynagrodzenia Wykonawcy, 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 otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. 

8. Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania 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. 

9. Kary umowne przysługują Zamawiającemu bez konieczności wykazywania poniesionej 

szkody. 

§ 7. 

1. Strony ustalają, iż do koordynowania spraw związanych z wykonywaniem Umowy, Strony 

wyznaczają wymienione poniżej osoby: 

1) Ze strony Zamawiającego: 

 ………………..  tel. ……………………, e-mail:  ………………………, 

2) Ze strony Wykonawcy:   

    ……………….., tel  ……………….. email: ……………………………………. 

2. Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowią zmiany treści umowy. Każda ze Stron 

winna jednak powiadomić drugą Stronę o takiej zmianie w formie pisemnej. 

§ 8. 

1. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

cywilny.  

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy podlegają rozstrzygnięciu 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie oświadczenia woli Strony, wynikające z postanowień Umowy winny być 

dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9. 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 

 

 


