
nr ref. GI-GSOP. 2611.10.2016  Załącznik nr 2 do zaproszenia – wzór umowy 

 
UMOWA  nr …………………….. 

 
W dniu …….   .2016 r. 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: 

Grażynę Kierznowską   –  p.o. Zastępcę Głównego Geodety Kraju; 
Krzysztofa Podolskiego  – Dyrektora Biura Obsługi Urzędu. 

z jednej strony 

a  

firmą …………………...  z siedzibą: w …….., ul. …………………….,  działającą na podstawie 
wpisu do  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………………… NIP 
……………….. REGON …………….. zwanym w dalszej treści Wykonawcą,  
reprezentowanym przez: 

………………………..  – ………………………………… 

z drugiej strony,  

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, ze zm.) zawarta została umowa, zwana dalej Umową, o treści następującej: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego  usługi 
aktualizacji oprogramowania dla urządzenia Fortinet FG800A. 

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. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do pośrednictwa w udzielaniu licencji na 
oprogramowanie oferowane w ramach przedmiotu Umowy. 

 

§ 2. 

1. Wynagrodzenie łączne z tytułu wykonania przedmiotu Umowy ustala się na kwotę:    
złotych brutto (słownie: ……………………… zł) 

2. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku  
z wykonaniem przedmiotu Umowy. 

3. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury, 
którą wystawia Wykonawca po protokolarnym odbiorze przedmiotu Umowy przez 
Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego w terminie 
21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury - zgodnie z ust. 
3 na rachunek Wykonawcy nr ……………………..……………………………………….. . 

5. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 21-dniowego terminu 

płatności, od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 
7. Zamawiający nie udziela żadnych zaliczek na poczet realizacji przedmiotu Umowy. 
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§ 3. 

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala się na dzień 15.12.2016 r.  

2. Gotowość przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy, Wykonawca zgłosi 
Zamawiającemu na co najmniej 3 dni robocze przed upływem terminu, o którym mowa w 
ust 1.  

3. Zamawiający przeprowadzi czynności odbioru w miejscu i terminie przez siebie 
wyznaczonym, najpóźniej w ciągu 5 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.  

4. Odbiór przedmiotu Umowy będzie przebiegał na przekazaniu dokumentu (certyfikatu) 
potwierdzającego nabycie przez Zamawiającego uprawnień do korzystania z aktualizacji  
oprogramowania, w zakresie co najmniej odpowiadającym wymaganiom postawionym  
w Warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 1 do Umowy. Z odbioru zostanie 
sporządzony protokół odbioru.  

 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić  Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 15% wynagrodzenie łącznego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, w 
przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca 

2) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa § 2 ust. 1, za każdy 
dzień opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy; 

2. Kary umowne, o których mowa w ust.1, będą płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy wezwania podpisanego przez Zamawiającego do zapłaty kary umownej, 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w wezwaniu do zapłaty.   

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

4. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą być potrącone z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

5. Dla uniknięcia wątpliwości strony Umowy zgodnie oświadczają, że przy dochodzeniu kar 
umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody. 

 

§ 5 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, gdy Wykonawca, mimo pisemnego wezwania i 
wyznaczenia mu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni, nie wykonuje obowiązków 
wynikających z Umowy, w takim przypadku Zamawiający może żądać zapłaty kary 
umownej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy wobec Wykonawcy 
otwarta zostanie likwidacja lub ogłoszona zostanie jego upadłości. 

3. 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.  

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 
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§ 6. 

1. Strony ustalają, iż do koordynowania spraw związanych z wykonywaniem Umowy, Strony 
wyznaczają wymienione poniżej osoby: 

1) Ze strony Zamawiającego: 

 Łukasz Raczyński  tel. +4832 3530690, e-mail:  lukasz.raczynski@gugik.gov.pl, 

2) Ze strony Wykonawcy:   
    ……………….., tel  ……………. email: ………………………………l 

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. 

 

§ 7. 

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 zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8. 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy. 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 
 


