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UMOWA NR …………………… 

W dniu ……………... 2018r. w Warszawie pomiędzy: 

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

Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowanym 

przez: 

Panią Grażynę Kierznowską – Głównego Geodetę Kraju, 

a  

…………………………………………z siedzibą w …………… przy ul. ……………………, 

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………, 

……….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

……………………NIP …………REGON………….., zwanym w dalszej treści umowy 

Wykonawcą z drugiej strony, reprezentowanym przez:  

.............................................................; 

………………………………………. 

zwanym w dalszej treści Wykonawcą, 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego nr ……………………, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zawarta została umowa, 

zwana dalej „Umową”, o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

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

opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla Cyfrowej Stacji Fotogrametrycznej DEPHOS 

(nr licencji : #365). 

2. W zakres przedmiotu Umowy wchodzi: 

a) uaktualnianie posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Cyfrowej Stacji 

Fotogrametrycznej DEPHOS do wersji najnowszej, dostępnej na rynku w okresie 

obowiązywania Umowy; zamiarem stron nie jest zobowiązanie Wykonawcy do 

wytworzenia nowej wersji oprogramowania specjalnie na potrzeby Zamawiającego, 

b) udzielenie gwarancji sprawnego działania sprzętu Cyfrowej Stacji Fotogrametrycznej 

DEPHOS w okresie obowiązywania Umowy, 

c) zapewnienie stałego dostępu do pomocy technicznej w trakcie trwania Umowy. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określa, stanowiący jej integralną część, Załącznik 

nr 1 do Umowy – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 
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§ 2 

MIEJSCE I CZAS REALIZACJI UMOWY; 

DOMNIEMANIE MOMENTU ZAWARCIA UMOWY 

1. Miejscem realizacji przedmiotu Umowy jest budynek Zamawiającego pod adresem: 

01 - 102 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94B.  

2. Umowa obejmuje świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego opieki 

serwisowej i wsparcia technicznego dla Cyfrowej Stacji Fotogrametrycznej DEPHOS w 

okresie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. 

3. Realizacja przedmiotu Umowy odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do 

piątku, z wyjątkiem dniu ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy 

Zamawiającego. 

4. Jeżeli obie Strony nie złożą pod umową podpisów tego samego dnia przyjmuje się, że 

umowa została zawarta w dniu doręczenia treści umowy podpisanej przez jedną ze stron 

drugiej stronie. 

§ 3 

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością 

i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, zgodnie z aktualnym poziomem 

wiedzy technicznej i przy użyciu najnowszych technologii. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami 

niniejszej  Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Realizacja przedmiotu Umowy następować będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy 

przy czym nadzór nad realizacją polegał będzie na stwierdzeniu zgodności parametrów 

i wymogów określonych przez Zamawiającego z faktycznie uruchomioną 

funkcjonalnością pod względem poprawności działania. 

4. W trakcie trwania Umowy, Wykonawca będzie powiadamiać Zamawiającego 

niezwłocznie (w formie pisemnej lub drogą elektroniczną) o dostępnych najnowszych 

aktualizacjach i poprawkach oprogramowania oraz będzie instalować je, bądź udostępni 

możliwość instalacji u Zamawiającego w terminie 10 dni od powiadomienia. 

5. W razie wystąpienia błędów krytycznych, Zamawiający niezwłoczne zgłosi informację 

(w formie pisemnej lub drogą elektroniczną), Wykonawcy o ich zaistnieniu; w takim 

przypadku Wykonawca zlokalizuje przyczynę dysfunkcji i przywróci poprawność 

działania poprzez instalację poprawek; poprawne działanie Cyfrowej Stacji 

Fotogrametrycznej DEPHOS zostanie przywrócone w terminie 7 dni od momentu 

zgłoszenia. W przypadku konieczności przetransportowania Cyfrowej Stacji 

Fotogrametrycznej DEPHOS lub jej elementu do serwisu w siedzibie Wykonawcy, 

termin ten może wydłużyć się do 14 dni.  

6. W przypadku nie dochowania przez Wykonawcę wskazanego w ust. 4 lub 5 terminu, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. 

7. Wykonawca może zlecić realizację części przedmiotu Umowy podwykonawcom 

wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego wyrażoną, pod rygorem 

nieważności, na piśmie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stałego monitorowania czynności związanych 

z wykonywaniem przedmiotu Umowy, przy czym ocena kontroli jakości świadczonych 

usług dokonywana będzie w sposób zwyczajowo przyjęty u Zamawiającego. 
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§ 4 

ZOBOWIĄZANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji 

przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zagwarantowania wszelkiej pomocy niezbędnej do 

realizacji przedmiotu Umowy, w tym dostępu do pomieszczeń, sprzętu, oprogramowania 

oraz udostępniania danych testowych i udzielania wsparcia technicznego.  

§ 5 

ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki i wsparcia technicznego dla 

posiadanej przez Zamawiającego stacji fotogrametrycznej w terminie wskazanym w § 2. 

2. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca dostarczy do siedziby 

Zamawiającego oświadczenie potwierdzające udzielenie opieki i wsparcia  technicznego 

na okres wskazany w § 2. 

3. Oświadczenie określone w ust. 2 należy dostarczyć w godzinach pracy Zamawiającego, 

od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), a w razie 

konieczności również poza tymi godzinami, zgodnie z potrzebami określanymi na 

bieżąco przez Zamawiającego.  

4. Na okoliczność odbioru oświadczenia wskazanego w ust. 2 sporządzony zostanie 

Protokół odbioru. 

5. W celu umożliwienia wykonania czynności wynikających z niniejszej Umowy 

Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania z Zamawiającym wszelkich istotnych 

spraw, związanych z realizacją przedmiotu Umowy; 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy odnośnie udostępnionych 

danych i wykorzystywania ich tylko w celach testowych, ponadto zobowiązany jest do 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa zbiorów danych podczas i w związku 

z wykonywaniem czynności w ramach niniejszej Umowy, zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami prawa.  

§ 6 

WYNAGRODZENIE  

1. Wynagrodzenie netto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi … zł. 

(słownie: …) i obejmuje cały zakres oraz wszystkie czynności niezbędne do 

kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy. Do wynagrodzenia dolicza się należny 

23% podatek od towarów i usług w kwocie …. zł. (słownie: …..), wynagrodzenie brutto 

wynosi …. zł. (słownie: …). Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od 

towarów i usług. 

2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie Protokół odbioru, o którym 

mowa w § 5 ust. 4, podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. 

3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w walucie polskiej i wszelkie 

płatności będą dokonywane w tej walucie na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……… 

4. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu Umowy płatne będzie z góry przelewem 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury, na konto bankowe Wykonawcy. W przypadku dostarczenia nieprawidłowo 
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wystawionej faktury termin płatności liczony będzie ponownie od dnia dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zmiana rachunku bankowego wymienionego w  ust. 3 nie wymaga sporządzenia aneksu 

do Umowy lecz pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Zmiana staje się skuteczna 

z chwilą otrzymania przez Zamawiającego pisma wskazującego nowy numer rachunku 

bankowego. 

§ 7 

NADZÓR NAD REALIZACJĄ PRZEDMIOTU UMOWY 

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

przedmiotu Umowy, w tym nadzoru, wyznaczają i upoważniają wymienione poniżej 

osoby (koordynatorzy):   

Ze strony Wykonawcy: 

1)  …. 

Ze strony Zamawiającego: 

1) ….. 
2. Koordynatorzy są związani warunkami i terminami ustalonymi w Umowie.   
3. Zmiana Koordynatora ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy wymaga pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez adresata 

pisma z danymi nowego przedstawiciela.  
 

§ 8 

      OŚWIADCZENIA STRON 

Wszelkie oświadczenia składane pomiędzy Stronami uważa się za skutecznie złożone w 

przypadku przesłania ich faksem lub pocztą elektroniczną na następujące numery lub adresy: 

1) Zamawiający: fax. +48 22 628 34 67, email: dyr.generalny@gugik.gov.pl; 

2) …. 

 

§ 9 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia określonej  w § 6 ust. 1 - za 

niewykonanie Umowy choćby w części, bądź odstąpienie od Umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę na skutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, 

b) w wysokości 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia określonej w § 6 ust. 1 - za każdy 

dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 5 lub § 5 ust. 2, 

c) w wysokości 0,5 % wartości  brutto wynagrodzenia określonej w § 6 ust. 1 - za każdy 

dzień opóźnienia w instalowaniu poprawek lub aktualizacji u Zamawiającego, w 

stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 4. 

mailto:dyr.generalny@gugik.gov.pl
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2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 lit. b-c, są naliczane niezależnie i podlegają 

sumowaniu.  

3. Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 1 lit. b lub c, przekroczy 7 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. 1, będą potrącane z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 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. 

5. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda 

przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż 

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

dochodzenia odszkodowań ponad zastrzeżone kary na zasadach ogólnych Kodeksu 

cywilnego. 

6. 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. 

§ 10 

WYPOWIEDZENIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Poza przypadkami wskazanymi w innych paragrafach Umowy, Zamawiającemu   przysługuje   

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

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

2) gdy Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia Umowy; 

3) w przypadku zmiany przepisów wpływającej na możliwość realizacji przedmiotu 

Umowy lub realizowania przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z uprzednio wskazanymi 

przez Zamawiającego wytycznymi;  

4) braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z 

pierwotnymi warunkami. 

2. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki 

odstąpienia. 

3. Wypowiedzenie Umowy w całości lub w części, wymaga zachowania 14 dniowego okresu 

wypowiedzenia, z wyjątkiem wypowiedzenia z uwagi na rażące naruszenie Umowy lub  

uprawomocnienie się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości lub likwidacji, które będzie 

miało skutek natychmiastowy.  

4. W wypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia, w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia lub wypowiedzenia Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych usług według stanu na dzień odstąpienia lub 

wypowiedzenia.  

5. Wypowiedzenie częściowe Umowy lub odstąpienie od realizacji części Umowy nie wpływa 

na realizację jej pozostałych części. 

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

podstawy wypowiedzenia lub odstąpienia oraz uzasadnienia. 
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§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach Strony postanawiają, że w razie sporów wynikłych z realizacji niniejszej 

Umowy, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia a w przypadku nie 

dojścia do porozumienia właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny 

oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.   

3. O ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.   

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

dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

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

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

§ 7 ust. 1, będzie kierowana na następujące adresy:    

1) Wykonawca – ………………………………   

2) 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   

   

6. O każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę 

na piśmie.   

7. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 5 skutkuje uznaniem za doręczoną 

korespondencji wysłanej na poprzednio wskazany adres.   

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy.   

9. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:   

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

2) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;   

3) Załącznik nr 3 – wzór protokołu odbioru;   

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


