
 
Załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty 

 
 
 
 

Umowa nr BO-A.230…….2017 
 

zawarta w dniu ………………… 2017 r. 
 
w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie, pomiędzy: 
Skarbem Państwa – Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 
REGON: 012276098, NIP: 526-17-25-466, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym 
przez Marcina Wójtowicza – Dyrektora Generalnego a ………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: 

1) dostawy i montażu metalowych regałów na akta (regały) w pomieszczeniu nr S 074 
w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2; 

2) remontu w pomieszczeniu nr S 074 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia „Dostawa i montaż metalowych regałów na akta 
w pomieszczeniu nr S 074 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie 
przy ul. Wspólnej 2 oraz jego remont”, stanowiącym załącznik do umowy. 

2. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy: kwotę netto ……… zł, powiększoną 
o podatek od towarów i usług w kwocie …..…. zł, razem kwotę brutto ……..… zł 
(…..……….………………………… 
……..…………………………………………………………), zgodnie z ofertą złożoną przez 
Wykonawcę Zamawiającemu w dniu ……………2017 r.  

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.  
4. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru. 
5. W czasie czynności odbiorowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty 

(certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na użyte materiały budowlane i  materiały użyte do 
produkcji regałów) wymagane na podstawie przepisów prawa oraz instrukcję obsługi regałów 
przesuwnych. 

 
§ 2 

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego. 

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru przedmiotu umowy. 
3. Za opóźnienie w zapłacie Wykonawcy należą się odsetki ustawowe. 
4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 

§ 3 
1. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 1 ust. 2 Wykonawca udziela Zamawiającemu 2-

letniej gwarancji jakości na regały oraz 3-letniej gwarancji jakości na prace remontowe. W 



2 
 

ramach gwarancji Wykonawca usuwać będzie wady w terminie …. dni od zawiadomienia go o 
ich wystąpieniu. 

2. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonać 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne regałów w okresie 12 miesięcy od dnia ich 
odbioru oraz rękojmi za wady prac remontowych w okresie 60 miesięcy od dnia ich odbioru. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% kwoty 
brutto określonej w §1 ust. 2 w razie niewykonania umowy bądź odstąpienia od umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
1) 0,5% kwoty brutto określonej w §1 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad 

stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi; 
2) 0,2% kwoty brutto określonej w §1 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 

przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca zgadza się na potrącenie kar umownych. 
 

§5 
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 
§6 

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozpatrywane będą przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§7 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§8 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach; każda strona otrzymuje po dwa 
egzemplarze. 

 
 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY        WYKONAWCA 
 
 

 
…………..……………              ……………………….  


