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Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy  
UMOWA 

zawarta w dniu ..............................  w Warszawie pomiędzy: 
Skarbem Państwa – Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy 
ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 
1. Jacka Jarząbka – Zastępcę Głównego Geodety Kraju 
2. Krzysztofa Podolskiego – Dyrektora Biura Obsługi Głównego Urzędu Geodezji 

i Kartografii 
 
a 
…………………... z siedzibą …………………………,  zwaną dalej „Wykonawcą ” , 
reprezentowanym przez: 
1. …………………….. 
2. …………………… 
 
na podstawie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne: „Wydruk 
materiałów informacyjnych” nr referencyjny:BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2 zgodnie z ustawą                
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. 
zm.), Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem Umowy jest: „Wydruk materiałów informacyjnych”. Szczegółowy opis 

przedmiotu Umowy określają załączniki do Umowy. 
2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany i dostarczony do siedziby Zamawiającego                   

do dnia 30 listopada 2015 r. 

§ 2. 

Zobowiązania stron 
1. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość 

wykonania przedmiotu Umowy. 
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
3. Wykonawca nie ma prawa udostępniania osobom trzecim otrzymanych                                     

od Zamawiającego materiałów oraz wykorzystania ich do sporządzania jakichkolwiek 
kopii oraz materiałów pochodnych nie związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały, dokumentację, informacje niezbędne                      
do wykonania przedmiotu Umowy. 

§ 3. 
Odbiór przedmiotu umowy 

1. Zamawiający w terminie do 2 dni roboczych od dnia dostarczenia przedmiotu Umowy 
dokona jego odbioru lub uzgodni z Wykonawcą zmiany w przedmiocie Umowy 
warunkujące jego odbiór. 

2. Z czynności odbioru przedmiotu Umowy, Zamawiający sporządzi Protokół Odbioru. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest dokonać uzgodnionych zmian w przedmiocie Umowy nie 
później niż w terminie do 5 dni roboczych od dnia uzgodnienia zmian warunkujących 
odbiór. 

§ 4. 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustaliły całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy 
w wysokości …………… zł netto (słownie złotych: …………), powiększone o podatek 
od towarów i usług (VAT) w wysokości ……….. zł (słownie złotych: 
………………….), co stanowi kwotę ……….. zł brutto (słownie złotych: ……………..). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy 
związane z realizacją Umowy oraz nie ulegnie zwiększeniu w okresie obowiązywania 
Umowy. 

3. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, którą Wykonawca wystawi po protokolarnym 
odbiorze wykonanego przedmiotu Umowy 

4. Należność za wykonany bez zastrzeżeń przedmiot Umowy płatna będzie w terminie ….. 
dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze, przy czym za moment zapłaty uznaje się moment obciążania 
rachunku Zamawiającego. 

§ 5. 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
15% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu 
okoliczności, nie leżących po stronie Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
1) 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu 

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

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze liczoną od dnia wyznaczonego jako 
termin do usunięcia wad. 

3. 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 lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, 
a Wykonawca naprawi na koszt własny szkody poniesione przez Zamawiającego. 

4. Kary umowne mogą być potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co 
 Wykonawca wyraża zgodę. Przy dochodzeniu kar umownych Zamawiający nie ma 
     obowiązku wykazywania poniesionej szkody. 
5. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia 
 odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

 
§ 6. 
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Odstąpienie od umowy 
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, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

2. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób 
nieprawidłowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy, w terminie 7 dni, bez 
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu. 

§ 7 
Upoważnieni przedstawiciele 

Osobami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji Umowy będą: 
1) po stronie Zamawiającego: …………….……… tel. ………………….. 
2) po stronie Wykonawcy: ……………….. tel. …………………… 

§ 8 
Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nie unormowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego  
2. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać 

przeniesienia wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie ani regulować ich 
w drodze kompensaty. 

3. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie tj. po 
bezskutecznym upływie 30 dni od złożenia wniosku o ugodę drugiej Stronie, wynikłe 
w związku albo na podstawie Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca. 
 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy 
Załącznik nr 2 – Kopia formularza ofertowego Wykonawcy 
 
 

Zamawiający        Wykonawca 


