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Wzór 

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy 

Umowa nr ……………… 

zawarta w dniu ______________ 2015 roku w Warszawie pomiędzy:  

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

przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez Marzenę Roszkowską – Dyrektora Generalnego, 

a  

 

……………………… z siedzibą w ………………………….., zarejestrowaną w rejestrze 

przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy …………………………….., pod 

numerem KRS: …………………., NIP: ………………………., REGON: …………………., 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:  

 

…………………………–…………………………… 

 

zwane w treści Umowy łącznie „Stronami”, a każda z nich osobna „Stroną”.  

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby GUGiK- Nr. ref. BO-

ZP.72.2015.BO, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. 

zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa, zwana dalej „Umową”, 

o następującej treści: 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na 

potrzeby Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, obejmująca: 

1) sprzęt komputerowy, w tym: 

a) komputery stacjonarne – 15 szt., 

b) komputery przenośne – 3szt., 

c) rzutnik multimedialny – 1szt.; 

2) oprogramowanie komputerowe, w tym pakiet biurowy – 18 licencji, 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy został określony w Opisie Przedmiotu Umowy 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

§ 2 Termin dostawy oraz zasady odbioru Przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 

zawarcia Umowy, lecz nie później niż do 19.12.2015 r. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o terminie dostawy 

Przedmiotu Umowy na piśmie lub faxem, co najmniej 3 dni robocze przed terminem 

dostawy Przedmiotu Umowy. 

3. Miejscem dostawy Przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego. 

4. Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy w godzinach pracy Zamawiającego. 

5. Wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiającego 

Protokołem Odbioru Przedmiotu Umowy. 

§ 3 Warunki i terminy płatności wynagrodzenia 

1. Z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

w kwocie ………………….. zł netto (słownie: ……………………………………….), 

powiększonej o kwotę podatku od towarów i usług (VAT), w wysokości 

……………………… zł (słownie:…………………………………), co stanowi kwotę 

brutto ………………………… zł (słownie: ……………………………………). 

2. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie 

wystawionej faktury VAT. 

3. Podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonanie Przedmiotu Umowy stanowić 

będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy oraz 

zrealizowanie postanowień zawartych w protokole odbioru. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane 

z wykonaniem Przedmiotu Umowy oraz realizacją usług gwarancyjnych, praw 

majątkowych wynikających z udzielenia licencji. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6. Błędne wystawienie faktury VAT spowoduje naliczenie ponownego, 14 – dniowego 

terminu płatności, od czasu dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

7. Zapłata wynagrodzenia określonego w fakturze VAT nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT, przy czym za dzień zapłaty 

uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

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

z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 4 Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości Przedmiotu Umowy. 

W szczególności Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu terminowe usuwanie wad 

Przedmiotu Umowy. Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji określone zostały 

w Załączniku nr 1 do Umowy. 
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2. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu 

Odbioru Przedmiotu Umowy. 

3. Gwarancja świadczona będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi. 

§ 5 Odstąpienie od Umowy 

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

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić w trybie natychmiastowym od Umowy w sytuacji, 

gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem Umowy przez czas dłuższy niż 14 dni od 

terminu realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 Umowy. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej określonej 

w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy. 

3. Wykonanie prawa do odstąpienia od Umowy dokonuje się poprzez złożenie 

stosownego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być 

sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności i przesłane drugiej Stronie. 

4. Jeżeli odstąpiono od Umowy, Zamawiający dokona protokolarnego odbioru 

wykonywanych prac, natomiast Wykonawca wystawi fakturę za część Umowy 

wykonaną do momentu odstąpienia od Umowy. 

 

§ 6 Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane 

w następujących okolicznościach i wysokościach: 

1) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1; 

2) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 

Umowy – 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, w razie zaistnienia poszczególnych 

okoliczności, o których w ust. 1, będą podlegać stosownemu łączeniu. 

3. 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 Kodeksu cywilnego. 
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4. Wszelkie kary umowne określone w Umowie płatne będą w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

6. Przy dochodzeniu kar umownych Zamawiający nie jest zobowiązany do wykazywania 

poniesionej szkody. 

§ 7 Rozstrzyganie sytuacji spornych  

1. Strony postanawiają, że w razie sporów wynikłych z realizacji Umowy, będą 

współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia, a w przypadku niedojścia do 

porozumienia, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

§ 8 Współdziałanie Stron 

1. Przedstawicielami upoważnionymi przez Strony do rozpatrywania bieżących spraw 

związanych z wykonaniem Umowy, przy zachowaniu określonych w niej warunków 

(w tym terminów), w tym do podpisywania określonych w Umowie protokołów są: 

1) po stronie Zamawiającego  – …………………………………..; 

2) po stronie Wykonawcy  –  …………………………………... 

2. Przedstawiciele upoważnieni są do uzgodnienia na bieżąco spraw związanych z realizacją 

Przedmiotu Umowy, przy czym związani są warunkami i terminami ustalonymi 

w Umowie. 

3. Zmiana przedstawiciela ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy wymaga pisemnego 

powiadomienia drugiej ze Stron i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez adresata 

pisma z danymi nowego przedstawiciela. 

§ 9 Zmiany umowy 

1. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych 

postanowień umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, 

w przypadku, gdy sprzęt lub oprogramowanie wskazane w przedmiocie umowy zostanie 

wycofane z produkcji, sprzedaży lub będzie niedostępne. 

2. Warunkiem zmiany umowy jest przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę 

wniosku o zmianę Umowy, zawierającego oświadczenie o zaistnieniu okoliczności 

określonej w ust. 1. 

3. Wniosek musi określać dokładnie rodzaj sprzętu lub oprogramowania oraz parametry 

techniczne. 
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4. Proponowany nowy sprzęt lub oprogramowanie w miejsce oferowanego w przetargu musi 

posiadać równoważne lub lepsze parametry niż określone w SIWZ. 

§ 10 Postanowienia końcowe  

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

2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonywane przez Strony, 

a wynikające z postanowień Umowy winny być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej albo faksem. Zawiadomienia i oświadczenia dokonane w innej formie nie 

wywołują, skutków prawnych ani faktycznych. Za termin przekazania przyjmuje się datę 

potwierdzenia odbioru dla formy pisemnej albo datę dostarczenia faksu na wymieniony 

w Umowie nr faksu. 

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

oświadczenia woli i wiedzy i inne określone Umową) 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. 

4. Korespondencja wysłana listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem jej odbioru lub 

doręczona osobiście na podane wyżej adresy uważana jest za doręczoną z dniem jej 

odbioru. 

5. Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie 

swojego adresu, numeru telefonu lub numeru faksu, tak szybko jak będzie to możliwe 

po dacie wystąpienia zmiany, w żadnym wypadku, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

roboczych od wystąpienia takiej zmiany.  

6. W przypadku niewywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa w ust. 

5 powyżej, korespondencja wysłana na podany w Umowie adres lub numer uważana 

będzie za doręczoną. 

7. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 

1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Umowy; 

2) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy i formularz techniczny Wykonawcy. 

8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje 

Zamawiający, a 1 Wykonawca.  
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