
 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości  

………………. złotych (słownie: …………………..00/100) w formie ……………………….. . 

2. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia tj. kwotę ……………. zł (słownie: …………………… 

00/100) w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy (tj. od podpisania Protokołu 

Odbioru Przedmiotu Umowy) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, a pozostałe 30% 

wysokości zabezpieczenia tj. …………………. zł (słownie: ……………………. 00/100) pozostawia na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. Zamawiający zwróci 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

 

Umowa nr ………………….  

  

zawarta w dniu ……………………….. 2020 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  

firmą ………………………………. zwaną w treści Umowy „Wykonawcą”,  reprezentowaną 
przez:  
NIP………………………. 

REGON…………………….. 

KRS…………………………  

 § 1.    

Przedmiot Umowy  

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja usługi polegającej przeprowadzeniu audytu 

dostępności stron internetowych prowadzonych przez Zamawiającego oraz 

przygotowania dla nich deklaracji dostępności. 

2. Zakres przedmiotu Umowy został określony w SOPZ stanowiącym integralną część 
Umowy i w konsekwencji wiążącym obie Strony.  

   

 § 2.    

Terminy realizacji Umowy  

1. Przedmiot Umowy realizowany będzie od dnia zawarcia Umowy do 15 grudnia 2020 
r.  

2. Wykonawca dokona Audytu Wstępnego stron internetowych, oraz przekaże 
Zamawiającemu raport wraz z przygotowanymi inicjalnymi wersjami deklaracji 
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dostępności dla tych stron, w terminie do 14 dni od momentu podpisania Umowy lub 
w terminie zadeklarowanym w przekazanej ofercie, jeśli jest on krótszy niż 14 dni. 

3. Zamawiający w ciągu 60 dni od daty odbioru raportu z przeprowadzonego Audytu 
Wstępnego poinformuje Wykonawcę o gotowości poszczególnych stron 
internetowych do przeprowadzenia Audytu Weryfikującego. 

4. Wykonawca dokona Audytu Weryfikującego  strony internetowej w terminie do 14 dni 
od momentu zgłoszenia przez  Zamawiającego gotowości do przeprowadzenia 
ponownej weryfikacji oraz przekaże Zamawiającemu raport z Audytu Weryfikującego 
wraz z zaktualizowaną wersją deklaracji dostępności dla zweryfikowanej strony.    
  

§ 3. 

Odbiór przedmiotu Umowy  

1. Realizacja przedmiotu Umowy zostanie uznana za zakończoną po zatwierdzeniu 
Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.   

2. Zasady odbioru poszczególnych elementów przedmiotu Umowy określone zostały 
w SOPZ.   

   

 § 4.    

Warunki i terminy płatności   

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje maksymalne łączne 

wynagrodzenie netto w kwocie ………………. zł (słownie: ……………………), powiększone 
o aktualny podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie ………………. zł (słownie: 
………………….), co stanowi ………………… zł brutto (słownie: …………………………….). 

2. Połowa kwoty należnego wynagrodzenia zostanie wypłacona Wykonawcy na 
podstawie prawidłowo wystawionej faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu 
Odbioru Audytu Wstępnego, pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona po 
podpisaniu Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy. 

3. Strony ustalają, iż w przypadku wszelkich odwołań w niniejszej Umowie do łącznego 
wynagrodzenia brutto, należy przez to rozumieć wynagrodzenie w maksymalnej 
wysokości, określone w kwocie brutto, o której mowa w ust. 1. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane 
z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

5. Każdorazowo należną część wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, Zamawiający będzie 
płacił przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 
oraz podpisanego właściwego Protokołu Odbioru, w terminie 30 dni kalendarzowych 
od daty jej dostarczenia, na rachunek bankowy nr …………………………………………………... 

6. Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.    

7. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających 
z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ani regulować ich w drodze 
kompensaty.   

§ 5.  
Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w 
następujących okolicznościach i wysokościach:  
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1) z tytułu opóźnienia w wykonaniu Audytu Wstępnego wraz z inicjalną wersją 
deklaracji dostępności dla strony internetowej – w wysokości 1 % łącznego 
wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) z tytułu opóźnienia w wykonaniu Audytu Weryfikującego wraz z  zaktualizowaną  
wersją deklaracji dostępności dla strony internetowej – w wysokości 0,5 % 
łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

3) w razie niewykonania Umowy choćby w części, wypowiedzenia lub odstąpienia od 
Umowy w całości lub części od przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy – karę w wysokości 20% łącznego  
wynagrodzenia brutto;  

4) z tytułu niewykonania zobowiązania o którym mowa w § 6. ust 2 pkt. 3  w 
wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień braku 
zatrudnienia osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. 

2. Jeżeli którekolwiek z opóźnień, o których mowa w ust. 1 przekroczy 14 dni, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części, w terminie 30 dni od 
wystąpienia opóźnienia wskazanego powyżej.  

3. 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.  

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, będą potrącane 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.  

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 są naliczane niezależnie i podlegają 
sumowaniu. Suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 
kwoty wynagrodzenia brutto.  

6. 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 

7. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że przy dochodzeniu kar 
umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody.  

§ 6.  

Zobowiązania Wykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem, wiedzą 

i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu Umowy.  

2. W szczególności, Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) zapewnienia kompetentnego personelu do realizacji Umowy, który będzie 

współpracował z osobami wskazanymi przez Zamawiającego;  
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2) zapewnienia nadzoru i organizacji wykonywania czynności, stanowiących 

przedmiot zamówienia; 

3) zaangażowania na podstawie Umowy o pracę, przy realizacji przedmiotu Umowy 

co najmniej 1 osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności (tj. osoby 

niewidome, niedowidzące, głuche, z dysfunkcją narządu ruchu w zakresie kończyn 

górnych),  mającej co najmniej 2 letnie doświadczenie w badaniu dostępności stron 

internetowych. 

 § 7.    

Warunki zmiany Umowy  

1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość zmian 

Umowy w następujących przypadkach:   

 

1) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika 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 bądź grożącego powstaniem szkody w znacznych 

rozmiarach, możliwe jest: 

a) obniżenie wysokości wynagrodzenia; 

b) przedłużenie terminu realizacji Umowy;   

 

2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, 

w szczególności mających wpływ na konieczność zastosowania innych rozwiązań 

technicznych, możliwe jest: 

a)  obniżenie wysokości wynagrodzenia; 

b) przedłużenie terminu realizacji Umowy;   

 

3) gdy konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, możliwe jest: 

a) obniżenie wysokości wynagrodzenia; 

b) przedłużenie terminu realizacji Umowy;   

 

4) wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, nie wynikającego  

z winy Wykonawcy, możliwe jest: 

a) obniżenie wysokości wynagrodzenia; 

b) przedłużenie terminu realizacji Umowy;   

 

5) gdy zaistnieje przerwa w realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

możliwe jest: 

a) obniżenie wysokości wynagrodzenia; 

b) przedłużenie terminu realizacji Umowy;   
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2. Zmiany Umowy na podstawie niniejszego paragrafu wymagają pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności.  

 § 8.    

Prawa własności intelektualnej  

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że utwory wytworzone w ramach realizacji 
przedmiotu Umowy ,nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w 
tym praw autorskich, patentów, ani praw do baz danych.  

2. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób 
trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego, w związku z dostarczonymi przez 
Wykonawcę utworami, w tym zarzucających naruszenie praw własności 
intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie 
sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa 
procesowego, od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W 
szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu 
naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w 
charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją 
uboczną po stronie Zamawiającego.  

3. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w §4  ust. 1, przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wytworzonych w 
ramach realizacji przedmiotu Umowy na wszystkich znanych w chwili zawierania 
Umowy polach eksploatacji, w szczególności:   

1) w zakresie utrwalania na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu i formatu oraz 

zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, 
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono 

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

4) wykorzystywania dokumentacji lub jej dowolnych części do prezentacji,  

5) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, 

wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, użyczenie 

lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

6) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,  

7) sporządzanie wersji obcojęzycznych,  

8) łączenie fragmentów z innymi utworami,  

9) dowolnego przetwarzania, w tym na adaptacje, modyfikacje dokumentacji, aktualizacje 

dokumentacji, wykorzystywanie dokumentacji jako podstawę lub materiał wyjściowy 

do tworzenia innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych.   

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach 
realizacji przedmiotu Umowy, nastąpi bezwarunkowo z chwilą podpisania przez 
Strony protokołu odbioru danego produktu, zgodnie z procedurą odbioru wskazaną w 
treści SOPZ.  
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5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, następuje na polach eksploatacji zgodnie 
z ust 3. wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz 
prawem do zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.  

4. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych, w ramach łącznego 
wynagrodzenia brutto, przechodzi na Zamawiającego własność nośników, na których 
utrwalono utwory wytworzone w ramach realizacji Umowy.  

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na mocy Umowy dokonuje się na czas 
nieokreślony oraz w sposób nieograniczony co do miejsca.  

  § 9.    

Współdziałanie Stron i organizacja prac  

1. W celu realizacji postanowień Umowy, przy zachowaniu określonych w niej 
warunków, Zamawiający i Wykonawca, wyznaczają, jako swoich przedstawicieli 
odpowiednio:  

1. ze strony Zamawiającego – …………………..,  

e-mail: ……………………………..,   

2. ze strony Wykonawcy – ……………., tel. …….. e-mail: …..  

2. Zmiana przedstawiciela ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy wymaga pisemnego 
powiadomienia drugiej ze Stron i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez 
adresata pisma z danymi nowego przedstawiciela.   

3. Przedstawiciele wskazani w ust. 1, mogą komunikować się ze sobą w sprawach 
związanych z realizacją Umowy, w szczególności za pośrednictwem elektronicznych 
narzędzi np.  poczta elektroniczna, telefon. Przedstawiciele są związani warunkami i 
terminami ustalonymi w Umowie.  

4. Wykonawca może – w zakresie przedmiotu Umowy – powierzyć wykonanie usług 
podwykonawcom.   

5. Wykonawca oświadcza, że powierzy podwykonawcom następujący zakres prac/nie 
powierzy prac podwykonawcy(-om) ……………………………………………………….   

6. W trakcie realizacji Umowy zmiana podwykonawców może nastąpić po uprzednim 
pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu jego zgody. Powiadomienie to 
Wykonawca przedłoży na 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym skierowaniem 
do wykonania usług nowego podwykonawcy.   

7. Rozliczeń finansowych z podwykonawcami dokonuje Wykonawca.   

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia 
i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i 
niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego 
własne.  

  

§ 10.   

Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy  

1. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, Zamawiającemu   przysługuje   prawo   
wypowiedzenia lub odstąpienia w całości lub części od Umowy  w następujących 
sytuacjach:  
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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) jeżeli Wykonawca opóźni się w terminowym rozpoczęciem wykonania 
przedmiotu Umowy o okres dłuższy niż 14 dni; 

3) utraty środków pochodzących z budżetu państwa na realizację przedmiotu 
Umowy; 

4) w przypadku otwarcia likwidacji, złożenia wniosku o upadłość lub wydania 
sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 

5) gdy Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia Umowy; 
5) nastąpi ograniczenie lub pozbawienie zdolności do czynności prawnych mających 

wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 
6) jeżeli Wykonawca opóźni się w realizacji prac wynikających z któregokolwiek 

z zamówień o okres dłuższy niż 14 dni;  
7) jeżeli Wykonawca opóźni się w realizacji istotnych zobowiązań wynikających 

z Umowy  i nie wywiąże się z nich w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego 
żądania ich wypełnienia; 

8) w razie powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o fakcie ujawnienia 
informacji, o których mowa § 11 ust. 1  

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2,  5, 7, 8, Zamawiającemu przysługuje 
prawo do wykonania prawa odstąpienia od Umowy poprzez złożenie oświadczenia w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej 
odstąpienie od Umowy.   

3. Odstąpienie od Umowy w sytuacjach określonych w ust. 1 pkt. 1 i 3 może nastąpić  
w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy o powzięciu 
wiadomości o powyższych okolicznościach.   

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 5,5 Zamawiającemu przysługuje prawo 
do wykonania prawa odstąpienia od Umowy poprzez złożenie oświadczenia w 
terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej 
odstąpienie od Umowy.   

5.  
6. W przypadku zaistnienia okoliczności określonej w ust. 1 pkt. 6  Zamawiający wzywa 

Wykonawcę do zaniechania naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych 
skutków tych naruszeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku 
bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiającemu  przysługuje prawo złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni.   

7. Wypowiedzenie Umowy w całości lub w części, za wyjątkiem ust. 1, pkt 4 wymaga 
zachowania miesięcznego okresu wypowiedzenia, z wyjątkiem wypowiedzenia z 
uwagi na uprawomocnienie się postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości lub 
otwarcia likwidacji, które będzie miało skutek natychmiastowy 

8. W wypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy którejkolwiek ze Stron, w 
terminie 7 dni od daty odstąpienia Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac według stanu na 
dzień odstąpienia.  

9. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub wypowiedzenie powinno zostać złożone 
drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

10. Odstąpienie od realizacji części Umowy nie wpływa na realizację jej pozostałych 
części.  
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11. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania 
realizacji prac w trybie natychmiastowym.   

12. 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.  

13. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu wypłacone  wynagrodzenie. 

  

§ 11.  

Poufność danych i informacji  

1. Wykonawca, w tym osoby którymi będzie dysponował podczas realizacji przedmiotu 
Umowy, 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. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić treści 
Umowy ani jakiejkolwiek specyfikacji, planu, rysunku, wzoru, lub informacji 
dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z Umową, jakiejkolwiek 
osobie trzeciej.  

3. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 
wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów do których ma dostęp w wyniku realizacji 
Umowy, w innych celach niż do jej realizacji.  

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 ustaw i rozporządzeń.   

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 - 3, przez swoich 
pracowników i podwykonawców.   

 

§ 12.  

Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu Umowy.   
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2. Strony postanawiają, że wszelkie spory wynikłe w związku albo na podstawie Umowy, 
których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

3. Wszelkie oświadczenia woli Stron, wynikające z postanowień Umowy winny być 
dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

4. Korespondencja między Stronami, w tym powiadomienia, zawiadomienia, 
oświadczenia woli i wiedzy, z wyłączeniem bieżących kontaktów, o których mowa w § 
9 ust.1, będzie kierowana na następujące adresy:    

1) Do Wykonawcy:   

− ……… 

   tel. ……,  faks.   

e-mail: ………..  

2) Do Zamawiającego:  

− 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  

6. Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o 
zmianie swojego adresu lub numeru faksu, tak szybko jak będzie to możliwe po dacie 
wystąpienia zmiany, w żadnym wypadku, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od 
wystąpienia takiej zmiany.   

7. W przypadku niewywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa w ust. 
6, korespondencja wysłana na podany w Umowie adres lub numer uważana będzie za 
doręczoną.   

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.   

9. Załączniki stanowią integralną część Umowy.   

10. Załączniki do Umowy:   

  

Załączniki:  

 Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu Odbioru Audytu Wstępnego 

Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy 

 

     

 ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA    


