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Załącznik nr 3 do Zaproszenia (Wzór Umowy)  

  

  

  

UMOWA Nr ……………………………………….  

  

W dniu                              2019 r. w Warszawie pomiędzy:  

z jednej strony: 

Skarbem Państwa – Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. 

Wspólna 2, zwanym w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

  

Waldemara Izdebskiego - Głównego Geodetę Kraju  

 

a z drugiej strony:  

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w treści Umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

  

…………………………………………………………………………………………………  

zwanymi w treści Umowy łącznie „Stronami”, a każda z nich z osobna „Stroną”, zawarta  

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

  

§ 1  

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi monitorowania usług 

sieciowych/stron/serwisów www w zakresie ich dostępności i integralności, która spełnia 

warunki wyspecyfikowane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

2. W zakres przedmiotu umowy wchodzą: 

1) miesięczne, tygodniowe i dzienne Raporty wystawiane i dostarczane 

Zamawiającemu pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail  pierwszego dnia każdego 

miesiąca świadczenia usługi, których zawartość informacyjna została określona w OPZ. 

3) wsparcie techniczne  dostępne w dni robocze w godz. 8.15-16.15 w charakterze 

konsultanta/eksperta komunikującego się z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego 

poprzez e-mail lub narzędzie ServiceDesk.  

 

§ 2  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w odniesieniu do informacji 

uzyskanych w związku lub w wyniku realizacji niniejszej Umowy zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

2. W razie wystąpienia przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi związanych z obsługą, 

konserwacją systemu i wdrażaniem nowych funkcjonalności, Wykonawca zobowiązany jest 

do powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie pocztą elektroniczną z co najmniej 2 

dniowym wyprzedzeniem. Łącznie w okresie obowiązywania Umowy przerwy w 

funkcjonowaniu usługi nie mogą trwać dłużej niż 10 dni, przy czym w miesiącu 

kalendarzowym przerwy nie mogą trwać łącznie dłużej, niż 300 minut, w tygodniu przerwy 
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nie mogą trwać łącznie dłużej, niż 120 minut, w ciągu doby przerwy nie mogą trwać łącznie 

dłużej, niż 90 minut, a jedna przerwa nie może trwać dłużej niż 60 minut. 

 

§ 3  

1. Rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi z dniem zawarcia Umowy. 

2. Strony zgodnie przyjmują, iż zawarcie Umowy następuje poprzez podpisanie jej przez 

obie Strony. Jeżeli Umowa nie będzie podpisana przez obie Strony tego samego dnia 

przyjmuje się, że Umowa po złożeniu na niej podpisu przez jedną ze Stron, zostaje 

zawarta w dniu doręczenia jednostronnie podpisanych egzemplarzy Umowy przesyłką 

poleconą lub kurierem drugiej Stronie.    

3. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, a przedmiot zamówienia będzie 

realizowany do dnia ………… r.  

 

§ 4  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania reklamacji w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług. W takim przypadku każdorazowo 

reklamacja zostanie przesłana Wykonawcy w formie pisemnej na jego adres siedziby. 

2. Wykonawca obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na każdą z reklamacji, w 

terminie nie przekraczającym 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując sposób jej 

załatwienia. 

§ 5 

 

1. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się na kwotę: 

…………… .zł brutto, (słownie: ………………………. . i 00/100zł), zwaną dalej 

Wynagrodzeniem.  

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

wykonaniem przedmiotu Umowy.  

3. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy następować będzie na 

podstawie faktur Wykonawcy wystawionych po otrzymaniu przez Zamawiającego Raportu 

miesięcznego.  

4. Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę w cyklach miesięcznych do piątego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu świadczenia usługi i wyszczególniać będą zakresy  

czynności  wykonanych w danym miesiącu; za świadczenie usługi miesiącu kalendarzowym 

Wykonawcy należne będzie wynagrodzenie w kwocie …………..  zł brutto (słownie: 

………….. złotych ………….. groszy ) (wynagrodzenie miesięczne).  

5. Podane w ofercie stawki będą stałe i niezmienne w okresie obowiązywania Umowy. 

6. Podana w ust. 4 stawka wynagrodzenia miesięcznego jest stała w okresie obowiązywania 

Umowy. 

7. Wynagrodzenie za przyjęty bez zastrzeżeń przedmiot Umowy na podstawie protokołu 

odbioru, płatne będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego w terminie 21 dni 

od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z ust. 4  na 

rachunek nr …………… 

8. Nieprawidłowe wystawienie faktury spowoduje naliczenie ponownego 21-dniowego 

terminu płatności, liczonego od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 
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9. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia obowiązywania Umowy w trakcie trwania 

miesiąca, należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie ustalone proporcjonalnie do liczby 

dni wykonywania usługi w danym miesiącu.  

10. Zmiana numeru konta wymienionego w ust. 7 nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy 

lecz pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego i staje się skuteczna z chwilą 

otrzymania przez Zamawiającego pisma wskazującego nowy numer rachunku.  

11. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

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

z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.    

§ 6    

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 

Wynagrodzenia w przypadku, niewykonania Umowy choćby w części, wypowiedzenia lub 

odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego w całości lub części, z 

powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.   

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku gdy:   

1) Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego z co najmniej 2 dniowym 

wyprzedzeniem o planowanej przerwie związanej z obsługą, konserwacją systemu 

i wdrażaniem nowych funkcjonalności, kara wyniesie 2/30 wynagrodzenia 

miesięcznego. 

2) Przerwa nie planowana w dostępie do usług trwa dłużej niż 60 minut w okresie 

doby, kara wyniesie 2/30 wynagrodzenia miesięcznego. 

3) Łączny czas braku dostępu do usług wynikający z przerw nie planowanych w 

okresie doby przekroczy 90 minut, kara wyniesie 4/30 wynagrodzenia miesięcznego. 

4) Łączny czas braku dostępu do usług wynikający z przerw nie planowanych w 

okresie tygodnia (poniedziałek 00:00 – niedziela 24:00) przekroczy 120 minut, kara 

wyniesie 5/30 wynagrodzenia miesięcznego. 

5) Łączny czas braku dostępu do usług wynikający z przerw nie planowanych w 

okresie miesiąca kalendarzowego  przekroczy 300 minut, kara wyniesie 10/30 

wynagrodzenia miesięcznego. 

6) Łączny czas braku dostępu do usług wynikający z przerw nie planowanych w 

okresie kwartału(I-III, IV-VI,VII-IX, X-XII) przekroczy 24 godziny, kara wyniesie 

20/30 wynagrodzenia miesięcznego. 

7) Łączny czas braku dostępu do usług wynikający z przerw nie planowanych w 

okresie roku kalendarzowego  przekroczy 5 dni roboczych, kara wyniesie 

jednokrotność wynagrodzenia miesięcznego. 

8) Wykonawca  opóźni się z dostarczeniem raportu miesięcznego zgodnie z §5 ust. 

3, kara wyniesie 1/30 wynagrodzenia miesięcznego za każdy dzień opóźnienia. 

3. Kary z podpunktów 1)-5) w ust. 2 sumują się, jednakże łączna kwota kar nie może 

przekroczyć wynagrodzenia miesięcznego. 

4. W przypadku, gdy suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 2 osiągnie bądź 

przekroczy 15% Wynagrodzenia Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni 

od dnia stwierdzenia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia   
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5. Kary umowne będą potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto, 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. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych.  

7. W celu uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie ustalają, że przy dochodzeniu kar umownych 

Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody ani jej wysokości.  

8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania 

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.  

 

§ 7  

1. Strony ustalają, iż do koordynowania spraw związanych z wykonywaniem Umowy, Strony 

wyznaczają wymienione poniżej osoby:  

2. Ze strony Zamawiającego:  

………….. ……………. tel. 22 …………, e-mail: ……………………….  

Ze strony Wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………  

3. Zmiany osób o których mowa w ust. 1 nie stanowią zmiany Umowy. Każda ze stron winna 

jednak powiadomić druga Stronę o takiej zmianie w formie pisemnej.    

4. Koordynatorzy wskazani w ust. 1, mogą komunikować się ze sobą w sprawach związanych 

z realizacją Umowy, w szczególności za pośrednictwem elektronicznych narzędzi np. fax, 

poczta elektroniczna, telefon.  

5. Koordynatorzy wskazani w ust. 1, są związani warunkami i terminami ustalonymi  w 

Umowie.  

 

§ 8   

Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy  

1. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, Zamawiającemu   przysługuje   prawo   odstąpienia  

w całości lub części od Umowy lub jej wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w 

następujących sytuacjach:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy;   

2) utraty środków pochodzących z budżetu państwa na realizację przedmiotu Umowy,  

3) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja Wykonawcy;   

5) jeżeli w trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty majątek Wykonawcy; 

6) gdy Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia Umowy; 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania 

prawa odstąpienia od Umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od Umowy.   
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3. W wypadku odstąpienia od Umowy którejkolwiek ze Stron lub jej wypowiedzenia, w terminie 

7 dni od daty odstąpienia lub wypowiedzenia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych usług według stanu na dzień 

odstąpienia lub wypowiedzenia.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub jej wypowiedzeniu powinno zostać złożone 

drugiej strome w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.  

5. Odstąpienie od realizacji części Umowy lub jej częściowe wypowiedzenie, nie wpływa na 

realizację jej pozostałych części.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia, Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji usług w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia wykonanej 

pracy i sprzętu.   

7. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie 

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.  

 

 

§ 9  

1. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

cywilny.   

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

4. Wszelkie oświadczenia woli Strony, wynikające z postanowień Umowy winny być 

dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Wszelka korespondencja między Stronami (w tym: powiadomienia, zawiadomienia, 

oświadczenia woli i wiedzy), z wyłączeniem bieżących kontaktów, o których mowa w §7 

ust. 1 Umowy, będzie kierowana na następujące adresy:   

1) Wykonawca – ………………………………  

2) Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii,  

     ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa,  

    tel. +48 22 661 84 32, faks +48 22 628 34 67      

      e-PUAP: /887pujdw65/skrytka  

     dyr.generalny@gugik.gov.pl  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy.  

7. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy (OZP) stanowi załącznik do Umowy. 

  

ZAMAWIAJĄCY:                WYKONAWCA  

  


