Projekt umowy
Umowa o dzieło 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:
Aleksandrę Jabłonowską – p.o. Głównego Geodety Kraju
a
…………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści Wykonawcą
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów
ustawy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - nr referencyjny
IZ-PZGiK.2611.3.2016, zawarta została umowa o treści następującej:
§1
1. Przedmiotem umowy jest skanowanie zawartości operatów kartograficznych map
sozologicznych w ilości 657 sztuk oraz map hydrograficznych w ilości 745 sztuk,
stanowiących materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
stanowiący integralną część umowy.
3. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni transport oraz niezbędny sprzęt
i materiały potrzebne do realizacji przedmiotu Umowy.
§2
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 16 grudnia 2016 r.
§3
1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy w całości, zwane dalej
wynagrodzeniem, wynosi brutto:……………
(słownie:……………………………………………………….)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca
poniesie w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§4
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przedmiot umowy do odbioru
z uwzględnieniem procedury odbioru, która wliczana jest do terminu, o którym mowa w § 2.
Wykonawca będzie przekazywał zeskanowane pliki do kontroli w co najmniej dwóch
transzach, w odstępach minimum tygodniowych.
Odbioru poszczególnych transzy dokona Komisja powołana przez Zamawiającego, zwana
dalej „Komisją”.
Podstawą dokonania odbioru przedmiotu umowy będzie protokół odbioru podpisany przez
Komisję bez zastrzeżeń.
Komisja przeprowadzi kontrolę przekazanych plików w terminie do 3 dni roboczych od dnia
jej przekazania Zamawiającemu.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieprawidłowości, Komisja może wyznaczyć
Wykonawcy termin przekazania poprawnych plików, zgodnie z treścią protokołu odbioru.
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7. Po otrzymaniu poprawionych plików, Komisja dokona ponownej kontroli przekazanych
plików w terminie do 3 dni roboczych.
8. W przypadku ponownego stwierdzenia przez Komisję nieprawidłowości w przekazanych
plikach, Zamawiający może odstąpić od Umowy pomimo, iż termin określony w § 2 nie
upłynął oraz naliczyć karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 3.
§5
1. Wynagrodzenie za wykonany i przyjęty przez Zamawiającego przedmiot umowy w całości
płatne będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu faktury VAT, którą wystawia Wykonawca po przyjęciu przedmiotu umowy
przez Zamawiającego, które nastąpi w formie podpisania Protokołu odbioru.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy ………………..., przy
czym za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Kary umowne, będą płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane
w wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni.
4. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą być potrącone z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia.
5. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość
należnych kar umownych.
6. W celu uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie ustalają, że przy dochodzeniu kar umownych
Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody ani jej wysokości.
§6
1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
2. W przypadku opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 Wykonawca
zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% kwoty
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 odrębnie za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku ponownego stwierdzenia wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 4 ust.
8, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 2% kwoty łącznego
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
4. Kara umowna, o której mowa w ust. 3 przysługuje za każde kolejne stwierdzenie wad
w przedmiocie umowy w trakcie jego odbioru przez Komisję.
5. Kary umowne, będą płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane
w wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni.
§7
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot Umowy będzie należytej jakości,
wolny od wad oraz spełniał będzie wszelkie wymogi określone Umową.
2. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy rękojmi za wady na okres 6 miesięcy od daty
odbioru przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. W razie stwierdzenia, w okresie udzielonej rękojmi, wad w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do ich usunięcia, w wyznaczonym przez siebie
terminie, nie krótszym jednak niż 10 dni.
4. Usunięcie wad będzie potwierdzone przez Zamawiającego protokołem.
5. Okres rękojmi przedłuża się o czas upływający od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o wykryciu wad do dnia ich usunięcia potwierdzonego przez Strony w protokole.
6. Usuwanie wad w ramach rękojmi odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§8
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 takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu Umowy.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Zmiany Umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 10
Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca
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