
 

  1 

 

Umowa nr IP.2611.13.2017 

 

 

W dniu …. …….2017 r. w Warszawie pomiędzy: 
 

Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie,   

ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, posiadającym NIP 526-17-25-466, REGON 012276098,  

zwanym w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Michała Wójtowicza – Dyrektora Generalnego Urzędu, 

a 

…………………….., zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, 

 

reprezentowanym przez 

 

……………….  – Właściciela  

 

zwanymi łącznie „Stronami”. 

 

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

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (dalej 

powoływana jako „SOPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą złożoną przez  

Wykonawcę. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje: 

1) wykonanie (nadruk, grawerowanie itp.) na materiałach i kalendarzach projektów graficznych 

przygotowanych przez Wykonawcę, zawierających m.in. logo Zamawiającego, 

2) dostarczenie materiałów i kalendarzy na 2018 rok do siedziby Zamawiającego, w ilości  

i jakości zgodnej ze SOPZ.  

3. Termin wykonania przedmiotu Umowy wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

Umowy. 

4. Strony zgodnie przyjmują, że zawarcie Umowy następuje z dniem złożenia podpisu przez obie 

Strony. Jeżeli podpisanie Umowy nie następuję w obecności obu Stron, Zamawiający składając 

jako drugi 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. 

§ 2 Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie  

w kwocie brutto …….. zł  (słownie zł brutto: …………… złotych …./100), dalej powoływane 

jako „całkowite wynagrodzenie brutto”.  
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2. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, 

opłat, ceł i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy. 

3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wyłącznie za przedmiot Umowy prawidłowo wykonany 

i odebrany. Podstawą wystawienia faktury za realizację przedmiotu Umowy jest podpisany bez 

zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu Umowy.  

4. Całkowite wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pokrywa wszystkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

5. Po wykonaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT na kwotę,  

o której mowa w ust. 1.  

6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 14 (słownie: czternastu) dni  

od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na konto:                         

…………………………………………… 

7. Zmiana numeru konta wymienionego w ust. 6 nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy lecz 

pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez 

Zamawiającego pisma dotyczącego tej zmiany. 

8. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających z Umowy 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ani regulować ich w drodze kompensaty. 

10. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wyrażał zgody na przystąpienie do długu przez 

podmioty trzecie. 

§ 3 Obowiązki stron 

1. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, udzieli Wykonawcy wszelkich informacji i danych 

będących w posiadaniu Zamawiającego koniecznych dla prawidłowego zrealizowania przez 

Wykonawcę przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały, dokumentację oraz informacje niezbędne do 

wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przy zachowaniu staranności 

określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

technicznymi, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i złożoną ofertą. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu 

Umowy. 

5. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego 

w związku z naruszeniem przez Wykonawcę jakichkolwiek praw osób trzecich. 

6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez uprzedniej, 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie ma prawa udostępniania osobom trzecim otrzymanych od Zamawiającego 

materiałów oraz wykorzystania ich do sporządzania jakichkolwiek kopii oraz materiałów 

pochodnych niezwiązanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji mających 

wpływ na realizację Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, 
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naprawczego, likwidacyjnego lub innego, a także innych istotnych zdarzeniach mających wpływ 

na wykonanie Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących 

postępu realizacji prac w formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące 

realizacji przedmiotu Umowy. 

10. W stosunku do uwag, o których mowa w ust. 9 , Wykonawca powinien ustosunkować się na 

piśmie w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego. 

Nieustosunkowanie się w powyższym terminie przez Wykonawcę do zgłoszonych uwag 

Zamawiającego będzie traktowane jako przyjęcie i zaakceptowanie uwag i ich uwzględnienie. 

11. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie. 

12. Wykonawca zobowiązany jest umieścić na kalendarzach wyłącznie informacje i logotypy 

wskazane przez Zamawiającego. 

§ 4 Zasady odbioru 

1. Z czynności odbioru przedmiotu Umowy Zamawiający sporządzi Protokół Odbioru. 

2. Przedmiot Umowy uważa się za odebrany przez Zamawiającego w przypadku podpisania bez 

zastrzeżeń Protokołu Odbioru. 

3. Za datę wykonania przedmiotu Umowy uznaje się datę przekazania przedmiotu Umowy, w 

następstwie którego dokonany zostanie bez zastrzeżeń odbiór, o którym mowa w ust. 2. 

4. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania Przedmiotu Umowy dokona 

jego odbioru lub uzgodni z Wykonawcą zmiany warunkujące odbiór,  

w przypadku niezgodności dostarczonych materiałów z zaakceptowanym wcześniej projektem 

oraz z wytycznymi, o których mowa w SOPZ. 

5. Przy odbiorze przedmiotu Umowy, Zamawiający będzie sprawdzał w szczególności: 

1) funkcjonalność, tj. czy produkt spełnia swoje przeznaczenie. 

2) trwałość, tj. czy produkt nie ulega trwałym zniekształceniom, uszkodzeniom. 

3) estetykę wykonania, tj. czy: 

a) brak jest zarysowań, przebarwień, pęknięć i innych uszkodzeń produktu widocznych 

„gołym okiem”; 

b) poszczególne części produktów są dobrze do siebie dopasowane oraz zamocowane; 

c) graficzne elementy produktu są czytelne, nie ścierają się, nie rozmazują, ani nie 

zmieniają kolorów podczas pocierania dłonią oraz drapania paznokciem. 

6. Jeżeli przedmiot Umowy lub jego część, nie będą spełniały wymagań dotyczących 

funkcjonalności, trwałości i estetyki określonych przez Zamawiającego lub zostanie wykonany 

niezgodnie z  postanowieniem § 3 ust. 11 Umowy – przedmiot Umowy lub jego część nie zostaną 

odebrane – Wykonawca będzie zobowiązany do doprowadzenia ich do stanu zgodności 

z wymaganiami Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest dokonać uzgodnionych zmian lub usunięcia stwierdzonych wad w 

przedmiocie Umowy, o których mowa w ust. 4 lub ust. 6, nie później niż w terminie do 5 dni 

roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego, pod rygorem zapłaty kary umownej, o 

której mowa w §5 ust. 2 pkt. 2 
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8. Za doprowadzenie nieodebranego przedmiotu Umowy lub jego części do stanu zgodnego 

z wymaganiami Umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. 

 

§ 5 Kary umowne 

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

całkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z 

powodu okoliczności, nie leżących po stronie Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia 

w wykonaniu przedmiotu Umowy, 

2) 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia  

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub dokonania uzgodnionych zmian w 

przedmiocie Umowy, liczoną od dnia wyznaczonego jako termin do usunięcia wad lub 

wprowadzenia zmian 

3. Kary umowne mogą być potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 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. 

4. Jeżeli którekolwiek opóźnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 przekroczy 14 dni, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 

dni od stwierdzenia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.    

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 2, są naliczane niezależnie i podlegają sumowaniu. Suma 

kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć kwoty całkowitego 

wynagrodzenia brutto 

6. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

7. 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.  

8. Przy dochodzeniu kar umownych Zamawiający nie jest zobowiązany do wykazania poniesionej 

szkody. 

§ 6 Odstąpienie od Umowy 

1. Poza przypadkami wskazanymi uprzednio, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach i doręczenia oświadczenia Wykonawcy. 

2. W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie rękojmi wad, powstałych  

z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia o tym informacji i doręczenia oświadczenia 

Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, a Wykonawca naprawi na 

koszt własny szkody poniesione przez Zamawiającego. 
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3. W przypadkach odstąpienia od Umowy, Wykonawca może żądać jedynie należnego mu 

wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Osobami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji Umowy będą: 

1) po stronie Zamawiającego: Julia Kurpiewska, tel: 22 56 31 337, e-mail: 

julia.kurpiewska@guguik.gov.pl; 

2) po stronie Wykonawcy: ……….., tel: …………, e-mail: ……………….; 

2. Osoby upoważnione są związane terminami i warunkami określonymi w Umowie  

3. Korespondencja między Stronami, w tym powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i 

wiedzy, będzie kierowana na następujące adresy:  

1) dla Zamawiającego: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 

Warszawa, 

2) dla Wykonawcy: ………………………………………………………………………….. 

4. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie informować drugą Stronę o zmianie adresu do 

doręczeń. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku pisma kierowane na 

dotychczasowy adres będą uznawane za doręczone.  

5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o ochronie danych 

osobowych.  

6. Spory wynikłe w toku wykonywania przedmiotu Umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.  

 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ). 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 


