Załącznik nr 2 do SWZ

BDG-ZP.2610.12.2021.IZ

Wzór
Umowa nr IZ-USIG.043…..2021
Zawarta w dniu ……………………….. 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:
……………………………………
a
……………………………… z siedzibą w ………………………………..wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez …………………………………..pod numerem
KRS:……………, NIP:…………, REGON:…………….reprezentowaną przez:
…………………………………
zwane w treści umowy łącznie „Stronami”, a każda z nich osobna „Stroną”.

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby
infrastruktury SIG wraz z usługami rozszerzonej gwarancji” o numerze referencyjnym
BDG-ZP.2610.12.2021.IZ zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129), zawarta została umowa o następującej treści:
§1
Definicje
Strony odpowiednio przyjmują, iż w dalszej części Umowy poniższe terminy oznaczać
odpowiednio będą:
1) OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia;
2) PZP – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021,
poz. 1129);
3) SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia.
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§2
Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby infrastruktury
SIG wraz z usługami rozszerzonej gwarancji.

2.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:
1) OPZ, stanowiący Załącznik Nr 1 do Umowy,
2) Oferta Wykonawcy, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy.

3.

Sprzęt , zostanie dostarczony do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, ul. Jana
Olbrachta 94 B w Warszawie (miejsce dostawy - Warszawa), a oprogramowanie
udostępnione poprzez portal producenta w terminie określonym w §3 ust. 1, zgodnie z
warunkami określonymi w OPZ oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy;

4.

Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy sprzęt i oprogramowanie do miejsca
dostawy we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko.

5.

Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

6.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt i oprogramowanie fabrycznie nowe,
nieużywane, wolne od wad i uszkodzeń.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą
starannością, przy zachowaniu zasad wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa oraz OPZ.

7.

§3
Termin realizacji i odbiór przedmiotu Umowy
1.

Umowa w zakresie dostawy sprzętu i oprogramowania wraz ze świadczeniem usługi
rozszerzonej gwarancji będzie zrealizowana w terminie:
- nie później niż do dnia ………… 2021 r. w zakresie dostawy sprzętu i oprogramowania,
- 36 miesięcy w zakresie rozszerzonej gwarancji dla dostarczonego sprzętu i
oprogramowania licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Dostawy (dla sprzętu) oraz
od dnia podpisania Protokołu Odbioru Ilościowego (dla oprogramowania) oraz na zasadach
określonych w OPZ.

2.

Strony zgodnie przyjmują, iż zawarcie Umowy następuje z dniem złożenia podpisu przez
obie Strony. Jeżeli podpisanie Umowy nie następuję w obecności obu Stron, Zamawiający
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składając jako drugi podpis opatruje Umowę datą i w ten sam dzień informuje Wykonawcę
o fakcie zawarcia Umowy przesyłając jej skan drogą elektroniczną i jednocześnie
przesyłając Wykonawcy jej egzemplarz drogą pocztową.
3.

W razie podpisania Umowy przez Strony lub jedną ze Stron podpisem elektronicznym
kwalifikowanym, zapisy dot. terminu zawarcia umowy opisane w ust. 2 znajdują
odpowiednie zastosowanie.

4.

Zamawiający przeprowadzi czynności odbioru zgodnie z procedurami określonymi w OPZ.

5. Odbiór sprzętu i oprogramowania zgodnie z procedurą określoną w OPZ będzie polegał na
stwierdzeniu zgodności w zakresie ilości, parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz
poprawności działania. Z czynności odbioru zostanie sporządzony Protokół Odbioru
Dostawy. W zakresie daty odbioru dostawy sprzętu znajduje odpowiednie zastosowanie
ust. 9
6.

W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego sprzętu lub oprogramowania z OPZ
lub wad, Wykonawca nie później niż w ciągu 2 dni od powiadomienia o tym fakcie,
uzupełni braki lub dokona wymiany niezgodnego z Umową lub wadliwego sprzętu lub
oprogramowania na odpowiadający Umowie i wolny od wad. W takim przypadku
sporządza się protokół przejściowy odbioru, w którym w szczególności określa się sposób
i termin usunięcia wad, braków.

7.

W przypadku niedochowania przez Wykonawcę terminów wynikających z OPZ oraz
protokołu przejściowego, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający będzie mógł odstąpić od
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

8.

Po zakończeniu realizacji Umowy, w tym usług rozszerzonej gwarancji dla dostarczonego
sprzętu i oprogramowania, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć do akceptacji
Zamawiającego Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy.

9.

Za datę wykonania przedmiotu Umowy uznaje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę
gotowości do odbioru, jeżeli w następstwie tego zgłoszenia zostanie za pierwszym razem
dokonany bez zastrzeżeń odbiór potwierdzony podpisaniem przez Zamawiającego
Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku za datę wykonania
przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania bez zastrzeżeń ostatecznego Protokołu
Odbioru Przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające zapewnienie
Zamawiającemu rozszerzoną gwarancję na sprzęt i oprogramowanie (w formie
elektronicznej lub papierowej) w terminie nie dłuższym niż do ………. 2021 r. .
Dostarczone dokumenty będą podstawą do podpisania Protokołu zdawczoodbiorczego.

Strona 3 z 13

Załącznik nr 2 do SWZ

BDG-ZP.2610.12.2021.IZ

§4
Warunki realizacji Umowy
1.

W przypadku powierzenia wykonania całości lub części przedmiotu zamówienia
podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania
podwykonawcy jak za swoje własne i jest zobowiązany do naprawienia szkody
wyrządzonej Zamawiającemu.

2.

Rozliczeń finansowych z podwykonawcami dokonuje Wykonawca.

3.

Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich,
które są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione
naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
§5
Warunki i terminy wypłaty wynagrodzenia

1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje maksymalne łączne wynagrodzenie
w kwocie ……….. PLN brutto (słownie: ……………………………….. złote i 00/100)
(dalej powoływane jako „łączne wynagrodzenie brutto”), w tym: kwota netto: …………..
PLN (słownie: ……………………….. złote), wartość podatku VAT: …………… PLN
(słownie: ………………………… złote 00/100).
2. Podstawą do wystawienia faktury za realizację zamówienia w zakresie dostawy sprzętu i
oprogramowania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie
podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Dostawy (dla sprzętu i
oprogramowania).
Podstawą do wystawienia faktury za realizację zamówienia w zakresie świadczenia usługi
rozszerzonej gwarancji w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie
podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu zdawczoodbiorczego.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata zostanie dokonana
przelewem na rachunek bankowy nr …………………………………………...
4. Zmiana numeru konta wymienionego w ust. 3 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.
5. Nieprawidłowe wystawienie faktury spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego
terminu płatności, liczonego od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
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6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty związane
z wykonywaniem Umowy, w tym wynagrodzenie z tytułu licencji, o których mowa w §7
Umowy.
7. Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
8. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających
z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ani regulować ich w drodze
kompensaty.
9. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy nastąpi:
1) zmiana stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.),
3) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572 z późn. zm.)
- a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy – zastosowanie mają zasady
wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określone w ust.
10-12.
10. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów
wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 9 uprawniony jest do wystąpienia do
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w zakresie wysokości
wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez
Zamawiającego, czy zmiany te i w jakim zakresie mają wpływ na koszty wykonania
Umowy.
11. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku zajmie
w stosunku do niego pisemne stanowisko.
12. Jeżeli zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w ust. 11 uzasadniają zmianę
wysokości wynagrodzenia za wykonanie Umowy, Strony uzgodnią i podpiszą treść aneksu
do Umowy.
§6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących
okolicznościach i wysokościach:
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1) z tytułu niedotrzymania któregokolwiek z terminów wynikających z Umowy oraz OPZ
z zastrzeżeniem pkt. 2 w wysokości 0,05 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
2) z tytułu niedotrzymania któregokolwiek z terminów wykonania świadczeń w ramach
rękojmi lub rozszerzonej gwarancji - wysokości 0,02 % kwoty łącznego wynagrodzenia
brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
3) za niewykonanie Umowy choćby w części, wypowiedzenie Umowy lub odstąpienie
w całości lub części od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% kwoty łącznego wynagrodzenia
brutto,
4) w przypadku naruszenia pozostałych obowiązków przewidzianych w OPZ lub treści
Umowy - 0,5% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek
naruszenia.
5) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w §3 ust. 9 w terminie tam
wskazanym - 0,05% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia;
2. Jeżeli którekolwiek z opóźnień, o którym mowa w ust. 1 przekroczy 14 dni, Zamawiający
może odstąpić od Umowy w całości lub części, w terminie 30 dni od wystąpienia powyższej
okoliczności uzasadniającej odstąpienie lub wypowiedzieć Umowę w trybie
natychmiastowym.
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 3-5, są naliczane niezależnie i podlegają
sumowaniu. Suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 50%
kwoty łącznego wynagrodzenia brutto.
4. 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.
5. 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.
6. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że przy dochodzeniu kar
umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody.
7. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania
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.
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§7
Oprogramowanie standardowe
1. W ramach wykonania Umowy oraz kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, Wykonawca
udzieli Zamawiającemu na czas nieoznaczony, nieograniczonej terytorialnie, licencji na
dostarczone oprogramowanie standardowe.
2. Warunki korzystania z oprogramowania standardowego w ramach udzielonej licencji
Zmawiającemu przez Wykonawcę nie mogą być gorsze od warunków oferowanych przez
danego producenta oprogramowania innym podmiotom.
3. Wykonawca, w ramach udzielonej licencji, o której mowa w ust. 1, upoważnia
Zamawiającego do kopiowania, modyfikowania oprogramowania standardowego, objętego
przedmiotem zamówienia lub łączenia go z innym programem lub programami
komputerowymi w wymaganym zakresie, z zastrzeżeniem, że tego rodzaju czynności mogą
być dokonywane wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa autorskiego oraz
dokumentacji dostarczonego oprogramowania.
4. Przekazanie niezbędnych dokumentów licencyjnych musi nastąpić najpóźniej z chwilą
podpisania protokołu odbioru Dostawy. W tym terminie nastąpi udzielenie licencji, o której
mowa w ust. 1.
§8
Rozszerzona gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela rozszerzonej gwarancji na sprzęt i oprogramowanie na zasadach
określonych w OPZ.
2. Strony zgodnie ustalają, że podstawę do rozliczenia usług rozszerzonej gwarancji, w tym
naliczania kar umownych, będzie stanowił system obsługi zgłoszeń producenta sprzętu i
oprogramowania. Zmiana sposobu rozliczania zgłoszeń kierowanych w ramach
świadczenia usług rozszerzonej gwarancji wymaga uzyskania pisemnej akceptacji
Zamawiającego.
3. O ile będzie to niezbędne na czas świadczenia rozszerzonej gwarancji przedstawiciele
Wykonawcy otrzymają od Zamawiającego niezbędne uprawnienia administracyjne.
Wykonawca zobowiązany jest o takie uprawnienia wystąpić do Zamawiającego.
4. Rozszerzona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy wobec
Zamawiającego z tytułu 2 letniej rękojmi.
5. W przypadku żądania przez Zamawiającego usunięcia wad w przedmiocie Umowy
w ramach rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, liczonym od daty pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o tych wadach
6. Bezskuteczny upływ terminu wskazanego w ust. 5, uprawnia Zamawiającego do pokrycia
roszczeń lub kosztów wykonania zastępczego z zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy.

Strona 7 z 13

Załącznik nr 2 do SWZ

BDG-ZP.2610.12.2021.IZ

§9
Współdziałanie Stron
1.

Strony do kontaktu w celu uzgadniania na bieżąco spraw związanych z realizacją
przedmiotu Umowy, w tym ich koordynowania, wyznaczają i upoważniają wymienione
poniżej osoby (koordynatorzy):
1) ze strony Zamawiającego: Michała Rozentalskiego,
e-mail: michal.rozentalski@gugik.gov.pl , tel.: (22) 56-31-377
2) ze strony Wykonawcy: …………………………
e-mail: ……………………………..

2.

Koordynatorzy są związani warunkami i terminami ustalonymi w Umowie.

3.

Każda ze Stron zobowiązuje się zawiadomić na piśmie drugą Stronę o zmianie swojego
koordynatora ale dla skutecznej zmiany koordynatora nie jest konieczne dokonanie
zmiany Umowy.

4.

Koordynatorzy wskazani w ust. 1, mogą komunikować się ze sobą w sprawach
związanych z realizacją przedmiotu Umowy za pośrednictwem elektronicznych narzędzi,
w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, telefonu.
§ 10
Warunki zmiany Umowy

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 PZP, przewiduje możliwość zmian Umowy
w przypadkach przewidzianych w Umowie, a także w przypadkach, gdy konieczność
wprowadzenia zmian Umowy wynika:
1) ze zmiany wymogów technologicznych, w szczególności, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy;
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;
3) ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy,
w szczególności mających wpływ na konieczność zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych;
4) z okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł
przewidzieć a które mają istotny wpływ na prawidłową realizację przedmiotu Umowy;
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2.

3.
4.
5.

6.

5) ze wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego, nie wynikającego z winy
Wykonawcy.
6) z konieczności zmiany zakresu Umowy, wynikającej z powstałej po zawarciu Umowy
sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie
z pierwotnymi warunkami;
7) gdy zaistnieje przerwa w realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
8) zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy.
W przypadkach określonych w ust. 1 Zmawiający przewiduje możliwość:
1) przedłużenia terminu realizacji Umowy w zakresie usług rozszerzonej gwarancji,
2) zmian w sposobie rozliczania z Wykonawcą, o ile te zmiany będą korzystne dla
Zamawiającego,
3) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy;
4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy;
5) zmiany zakresu zadań realizowanych w ramach przedmiotu Umowy
W przypadku zmiany Umowy, nie może ona prowadzić do modyfikacji charakteru
przedmiotu Umowy.
Zmiany Umowy na podstawie niniejszego paragrafu wymagają pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności.
Wykonawca lub Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od wystąpienia przypadków
przewidzianych w ust. 1, jest uprawniony jest do wystąpienia do drugiej Strony z pisemnym
wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbędnymi do oceny konieczności ich wprowadzenia, jak i zakresu niezbędnych zmian.
Strony w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym w ust. 5, uzgodnią treść
i podpiszą aneks do Umowy.
§ 11
Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy

1. Poza przypadkami wskazanymi wcześniej 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;
3) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa obowiązujących
u Zamawiającego, zobowiązania do ochrony informacji poufnych. Zasady
bezpieczeństwa obowiązujące Wykonawcę znajdują się pod adresem
http://www.gugik.gov.pl/urzad/formularze;
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4) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę praw własności intelektualnej
przysługujących Zamawiającemu;
5) w przypadku innego istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków 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;
9) w przypadku, gdy nastąpi ograniczenie lub pozbawienie zdolności do czynności
prawnych mających wpływ na realizację Umowy.
2. W przypadku otwarcia likwidacji, złożenia wniosku o upadłość lub wydania sądowego
nakazu zajęcia majątku Wykonawcy Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę
w trybie natychmiastowym.
3. Wypowiedzenie Umowy w całości lub w części, z zastrzeżeniem ust. 2 lub odmiennych
postanowień w innych częściach Umowy, wymaga zachowania 14 dniowego 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 powyższych okolicznościach.
5. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem
nieważności ze wskazaniem podstawy wypowiedzenia lub odstąpienia.
6. W wypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron, w
terminie 7 dni od daty odstąpienia Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw lub świadczenia usług rozszerzonej gwarancji
według stanu na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia.
7. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji upoważniony przedstawiciel Zamawiającego
wystawia świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanej dostawy lub
zrealizowanych należycie usług rozszerzonej gwarancji stanowiące podstawę do
wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej korekty faktur VAT wystawionych zgodnie
z §5 ust. 2 Umowy.
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 Strony odstępującej od Umowy wartości ze względu na
brak możliwości osiągnięcia celu określonego w Umowie. Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia z tytułu należytego wykonanej części Umowy.
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§ 12
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ……….,…..
złotych (słownie: ………………………….. złotych i 0/100 ) w formie gwarancji
ubezpieczeniowej, co stanowi 1 % łącznego wynagrodzenia brutto.
2. Zamawiający zwróci wniesioną wartość zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania
Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy.
§ 13
Poufność danych i informacji
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji
dotyczących Zamawiającego oraz jego pracowników, współpracowników i podmiotów
z Zamawiającym współpracujących, jakie Wykonawca uzyska w toku realizacji Umowy.
2.

W przypadku niedochowania przez Wykonawcę obowiązku poufności, o którym mowa
w ust. 1, Zamawiający będzie mógł zażądać zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6
ust. 1 pkt. 4.

3. Wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją
prac będących przedmiotem Umowy mogą być wykorzystane tylko w celu wykonania tych
prac.
4. Obowiązek określony w ust. 1 i w ust. 2 nie dotyczy:
1) informacji publicznie dostępnych,
2) informacji, które były znane Stronie przed otrzymaniem od drugiej Strony i nie
były objęte zobowiązaniem do poufności względem jakiegokolwiek podmiotu,
3) obowiązku ujawnienia
wynikającego z
przepisów
powszechnie
obowiązujących.
5. Zobowiązanie do zachowania poufności nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu informacji na
uprawnione żądanie sądu lub organu administracji oraz w postępowaniu sądowym lub
administracyjnym, jeżeli jest to potrzebne dla jego rozstrzygnięcia i przy zachowaniu
możliwych środków ochrony ujawnianych informacji przed ich publicznym
rozpowszechnieniem – po uprzednim pisemnym poinformowaniu drugiej Strony o żądaniu
ujawnienia.
6. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków
zapewniających dochowanie zasady poufności, określonej w ust. 1 i. 2, przez swoich
pracowników i podwykonawców.

Strona 11 z 13

Załącznik nr 2 do SWZ

BDG-ZP.2610.12.2021.IZ

§ 14
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku z realizacją albo na podstawie
Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie oświadczenia woli Strony, wynikające z postanowień Umowy winny być
dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa
wskazuje inaczej.
3. Poza wypadkami wyraźnie zastrzeżonymi, zmiana Umowy wymaga sporządzenia na piśmie
Aneksu pod rygorem nieważności.
4. Korespondencja między Stronami, w tym powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia
woli i wiedzy, z wyłączeniem bieżących kontaktów, o których mowa w § 11 ust. 1 Umowy,
będzie kierowana na następujące adresy:
1) Wykonawcy:
………………
………………
………………
2) Zamawiającego:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
ul .Wspólna 2, 00-926 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 661 84 32
5. Każda ze Stron jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony o zmianie swojego
adresu, numeru telefonu lub numeru faksu, tak szybko jak będzie to możliwe po dacie
wystąpienia zmiany, nie później jednak niż w ciągu 3 Dni Roboczych od wystąpienia takiej
zmiany.
6. W przypadku nie wywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa w ust. 5,
korespondencja wysłana na podany w Umowie adres lub numer uważana będzie za
doręczoną.
7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
powszechnie obowiązujące dotyczące Umowy.
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.
9. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
1)
2)

Załącznik nr 1 - OPZ
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy
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3)
4)
5)

Załącznik nr 3 – Protokół Odbioru Dostawy
Załącznik nr 4 – Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy
Załącznik nr 5 – Protokół zdawczo-odbiorczy
W imieniu Zamawiającego:

W imieniu Wykonawcy:

...........................................
Podpis

...........................................
Podpis

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

Strona 13 z 13

