WZÓR UMOWY
Umowa IP.2611.19.2015
zawarta w dniu ……grudnia 2015 roku w Warszawie (dalej „umowa”) pomiędzy:
Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie przy
ul. Wspólnej 2, 00 – 926 Warszawa, zwanym w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowanym
przez:
1. Kazimierza Bujakowskiego – Głównego Geodetę Kraju
2. Krzysztofa Podolskiego – Dyrektora Biura Obsługi Urzędu
a
…………………….. z siedzibą w ……………………………., wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ……………………. pod
nr KRS …………., NIP ……………, REGON ………….., zwaną w dalszej treści Wykonawcą,
reprezentowaną przez:
………………….. - …………………

§1
1. Przedmiotem umowy jest modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych RP prowadzonych
przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
2. Przedmiot umowy określa załącznik nr 1 do umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”.
§2
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 23 grudnia 2015 r. lub
wykorzystania wszystkich godzin wskazanych w załączniku, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu, zawierającego informację o zrealizowanych zadaniach, i udostępniania tych raportów w serwisie extranet Wykonawcy pod adresem extranet.squiz.pl.
3. Realizacja przedmiotu umowy, nastąpi po akceptacji uzgodnionych projektów serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji Nazw
Geograficznych RP dokonanej drogą elektroniczną poprzez przedstawicieli Zamawiającego.
4. Proces uzgodnień, o którym mowa w ust. 3 zakończy się nie później niż 21 grudnia 2015 r.
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5. Akceptacji, o której mowa w ust. 3, może dokonać każda z następujących osób upoważnionych przez Zamawiającego:
1) Jakub Giza.- jakub.giza@gugik.gov.pl.
2) Dominik Kopczewski.- dominik.kopczewski@gugik.gov.pl
6. Osobą upoważnioną do kontaktów w imieniu Wykonawcy są:
1) ……………………..-………………..
2) ……………………..-………………..

§3
1.

Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje maksymalne
wynagrodzenie, które ustala się na kwotę: ………………. zł (słownie
………………………………… 00/100) powiększoną o podatek VAT w kwocie …………
zł (słownie ……………………………………..00/100), co stanowi łączną kwotę ………. zł
(słownie: …………………………………….. 00/100)

2.

Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie raport, o którym mowa w § 3 ust. 2 zatwierdzony przez osoby wskazane w § 2 ust. 5.

3.

Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze
w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§4

1. Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte drogą negocjacji, strony poddają rozstrzygnięciu
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W przypadku niedotrzymania terminu, którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% maksymalnego
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1.
§5
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§6
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający a jeden Wykonawca.
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