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Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w wysokości …… (słownie: ……..) w formie…………… 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

Umowy, w tym z tytułu kar umownych. 

Zamawiający zwróci kwotę wniesioną w ramach zabezpieczenia należnych wykonania Umowy w terminie 30 (trzydziestu) 

dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.  

 

Umowa Nr ……………. 

 

W dniu …………………………… r. w Warszawie pomiędzy: 

…………………….. z siedzibą w ………….., ul. ………………….., zwanym w dalszej 

treści Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………, 

…………………………………………………………… 

a 

………………………………………………. z siedzibą w ……………… przy ul. ………, 

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w ………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS …………….……, REGON .......................... , NIP ........................., zwanym w dalszej 

treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: …………..……………………………… 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego nr ……………………., zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), dalej jako PZP, 

zawarta została umowa, zwana dalej „Umową”, o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie naprawy, przeglądu, konserwacji oraz aktualizacji 

oprogramowania (wszystkich modułów) skanera fotogrametrycznego firmy Leica typu 

DSW700 o numerze seryjnym 316 (dalej jako naprawa skanera) oraz zapewnienie: 

1) realizowanych zdalnie przez okres 1 roku od dnia odbioru naprawy skanera: 

a) wsparcia techniczno-diagnostycznego oraz pomocy technicznej w sprawach 

związanych ze skanerem; 

b) pomocy technicznej w zakresie przetwarzania danych z wykorzystaniem 

oprogramowania,  w które wyposażony jest skaner; 

2)  przeglądu skanera.  

2. Przedmiot Umowy jest realizowany w ramach środków budżetowych Zamawiającego. 

 

§ 2 

1. Naprawa skanera zostanie zrealizowana nie później niż do dnia……………………. 

zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Roczny przegląd skanera zostanie przeprowadzony przez Wykonawcę w terminie 30 dni 

od zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego; żądanie przeprowadzenia rocznego 
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przeglądu skanera Zamawiający może zgłosić w ciągu roku od dokonania odbioru naprawy 

skanera; po upływie tego okresu uprawnienie Zamawiającego wygasa. 

3. Strony zgodnie przyjmują, iż zawarcie Umowy następuje z dniem złożenia podpisu przez 

obie Strony. Jeżeli Umowa nie będzie podpisana w obecności obu Stron, Zamawiający 

składając 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. 

4. Przedmiot Umowy będzie realizowany w dni robocze, przez które każdorazowo rozumie 

się dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00 czasu polskiego,  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy  

u Zamawiającego, o których Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 

 

§ 3 

1. Całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy 

będzie stanowiła kwota ………. złotych netto (słownie:………………..), ……… złotych 

brutto (słownie: ……………………………). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, dalej powoływane jako „wynagrodzenie całkowite 

brutto”, wyczerpuje wszelkie żądania finansowe Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia 

za wykonywanie przedmiotu Umowy, przy czym Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 

wyłącznie za należycie wykonany przedmiot Umowy po dokonaniu odbioru, zgodnie z § 6. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przy zachowaniu 

staranności określonej w art. 355 § 2 ustawy – Kodeks cywilny, zgodnie z normami 

technicznymi oraz najlepszymi praktykami przy wykonywaniu tego rodzaju usług, 

zapewniając wykonywanie wszystkich czynności przez osoby gwarantujące wysoki 

standard wykonywanych prac. 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób i podmiotów trzecich, którymi 

posługuje się przy realizacji przedmiotu Umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy odnośnie udostępnionych danych 

i wykorzystania ich tylko w celach testowych. Wszelkie dane, materiały i informacje, 

przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, nie mogą 

być wykorzystane, użyte, zastosowane przez Wykonawcę ani podmioty lub osoby 

działające w jego imieniu, do sporządzania jakichkolwiek kopii lub materiałów 

pochodnych, niebędących przedmiotem Umowy ani też udostępnione podmiotom trzecim 

lub upublicznione. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa zbiorów danych 

podczas i w związku z wykonywaniem czynności w ramach Umowy, zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

5. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub podmiotom przez niego upoważnionym, 

przeprowadzenie kontroli nad wykonywaniem prac w ramach Umowy, a także –  

na żądanie – udzielać będzie informacji o przebiegu wykonania Umowy i odnosić się  
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do uwag i zaleceń; Wykonawca stosować się będzie do wytycznych Zamawiającego, 

które będą dla Wykonawcy wiążące w granicach Umowy. 

6. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego 

w związku z naruszeniem przez Wykonawcę, w trakcie wykonywania Umowy, 

jakichkolwiek praw osób trzecich.  

 

§ 5 

1. Odbiór przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez Zamawiającego z udziałem 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

2. W ramach odbioru Zamawiający dokona kontroli przedmiotu Umowy w sposób przyjęty  

u Zamawiającego. 

3. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu Umowy jest Protokół odbioru podpisany przez 

Zamawiającego. 

4. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu przedmiotu Umowy Zamawiający odmówi 

odbioru i niezwłocznie wyznaczy dodatkowy termin na usunięcie stwierdzonych wad,  

ale nie dłuższy niż 7 dni roboczych. 

 

§ 6 

1. Podpisany bez zastrzeżeń Protokół odbioru naprawy skanera stanowi dla Wykonawcy 

podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy nr .................................... 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 

3. Za moment zapłaty uznaje się dzień obciążania rachunku Zamawiającego.  

4. Błędnie wystawiona faktura spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego terminu 

płatności, od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, stanowiącej podstawę  

do uiszczenia zapłaty. 

5.  Zmiana numeru rachunku bankowego wymienionego w ust. 2 nie wymaga sporządzenia 

aneksu do Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Zmiana staje się 

skuteczna z chwilą otrzymania przez Zamawiającego pisma wskazującego nowy numer 

rachunku bankowego. 

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

z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ani dokonać kompensaty.  

 

§ 7 

1. Wykonawca gwarantuje, że zrealizowany przedmiot Umowy będzie wysokiej jakości  

i odpowiadać będzie najwyższym standardom przewidzianym dla tego rodzaju usługi. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rocznej gwarancji na prawidłowe działanie skanera 

na okres roku od dnia odbioru naprawy skanera. 

3. Zgłoszenia wad w ramach gwarancji mogą być dokonywane telefonicznie, faksem lub 

drogą elektroniczną (e-mail). 

4. W terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia Wykonawca przywróci prawidłowe działanie 

skanera. 

5. Wykonanie czynności gwarancyjnych Strony potwierdzają Protokołem odbioru. 
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6. Dla odbioru czynności wykonanych w ramach gwarancji stosuje się odpowiednio § 5. 

7. Wszystkie koszty związane ze świadczeniami w ramach gwarancji, w tym koszty części 

użytych do przywrócenia prawidłowego działania skanera, obciążają Wykonawcę. 

8. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia  

z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% 

wynagrodzenia całkowitego brutto, w przypadku niewykonania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę lub odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności,  

za które odpowiada Wykonawca. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary 

umownej w wysokości 2% wynagrodzenia całkowitego brutto, odrębnie za każdy dzień 

uchybienia któremukolwiek z terminów określonych w § 2 ust.1 lub 2. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1% 

wynagrodzenia całkowitego brutto, odrębnie za każdy dzień uchybienia któremukolwiek  

z terminów na wykonanie jego obowiązków wynikających z Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

5% wynagrodzenia całkowitego brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia 

któregokolwiek ze zobowiązań lub zakazów, o których mowa w § 4 ust. 3. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

20% wynagrodzenia całkowitego brutto w przypadku nieprzeprowadzenia w terminie 

rocznego przeglądu skanera. 

6. Zamawiający może, na zasadach ogólnych, dochodzić odszkodowania ponad zastrzeżone 

kary umowne. 

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Poza przypadkami wskazanymi w Umowie, Zamawiający może odstąpić od Umowy  

w całości bądź części w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  

że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia Umowy. 

3. Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.  

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie należnego mu wynagrodzenia  

z tytułu wykonanej części Umowy. 

 

§ 10 

1. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie wad naprawy skanera lub 

niewykonania w terminie obowiązku w ramach gwarancji lub niewykonania w terminie 
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rocznego przeglądu skanera, Zamawiający, niezależnie od uprawnienia do żądania zapłaty 

kar umownych, może zlecić dokonanie odpowiednich czynności, w tym napraw, na koszt  

i ryzyko Wykonawcy, bez uprzedniego wzywania Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

Koszty wykonania zastępczego Wykonawca zwróci Zamawiającemu na pierwsze jego 

wezwanie. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia przenoszalnej, nieograniczonej 

czasowo oraz terytorialnie licencji na korzystanie z wszelkich programów komputerowych 

zainstalowanych na skanerze w ramach wykonanych czynności przewidzianych umową. 

Udzielenie Zamawiającemu licencji następuje z chwilą zainstalowania programu 

komputerowego na skanerze. Licencja nie może zostać wypowiedziana przed upływem  

5 lat od odbioru przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do niewypowiadania 

licencji pod rygorem odpowiedzialności za wynikłą stąd szkodę. 

3. Wykonawca i Zamawiający poddają spory wynikłe na tle realizacji Umowy pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca i Zamawiający ustalają, iż do kierowania i koordynowania spraw związanych  

z realizacją Umowy (bieżące kontakty) wyznaczają wymienione poniżej osoby: 

1) ze strony Zamawiającego 

……………………….., tel. ………….. e-mail:………………… 

2) ze strony Wykonawcy: 

……………………….., tel. ………….. e-mail:………………… 

5. Osoba wskazana w ust. 4 pkt 2 lub inna osoba korzystająca z telefonu albo adresu e-mail 

wskazanego w ust. 4 pkt 2 wykonywać będzie czynności opisane w § 1 ust. 1 pkt 1. 

6. Zmiana osób i danych wskazanych w ust. 4 następuje poprzez oświadczenie złożone 

drugiej Stronie, wskazujące nowe osoby lub dane. 

7. Korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym dotycząca Umowy, w tym 

powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy, z wyłączeniem bieżących 

kontaktów, zostanie uznana za skutecznie doręczoną, o ile wysyłana będzie listami 

poleconymi lub doręczana osobiście za potwierdzeniem odbioru na następujące adresy: 

1) dla Zamawiającego: 

  ………………………………………………………………………………. 

2) dla Wykonawcy: 

  ………………………………………………………………………………. 

lub na inny adres wskazany na piśmie. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                         WYKONAWCA 

 


