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UMOWA nr …………………….. 

 

W dniu ………..  2018 r. w Warszawie pomiędzy: 

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

Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowanym 

przez: 

Waldemara Izdebskiego – Głównego Geodetę Kraju. 

 

z jednej strony 

a  

firmą …………………... z siedzibą: w …….., ul. ……………………., działającą na podstawie 

wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………………… NIP ……………….. 

REGON …………….. zwanym w dalszej treści Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

……………………….. – ………………………………… 

z drugiej strony,  

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1579, ze zm.) zawarta została umowa, zwana dalej Umową, o treści następującej: 

 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić świadczenie usługi wsparcia technicznego 

……………………………………………………….., zwanego dalej wsparciem 

technicznym. 

2. Warunki techniczne świadczenia wsparcia technicznego określa załącznik nr 1 do Umowy, 

który stanowi integralną część Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do zapewnienia świadczenia usługi wsparcia 

technicznego. 

 

§ 2. 

1. Wynagrodzenie łączne z tytułu wykonania przedmiotu Umowy ustala się na kwotę:  

……………. złotych brutto (słownie: ……………………… zł) 

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

z wykonaniem przedmiotu Umowy. 

3. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury, 

którą wystawia Wykonawca po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego certyfikatu, 

o którym mowa w § 3. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego w terminie 

21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury - zgodnie 

z ust. 3, na rachunek bankowy Wykonawcy ……………. . 

5. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporządzenia aneksu do 

Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiającego o nowym numerze rachunku 

bankowego Wykonawcy. 

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

7. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 21-dniowego terminu 

płatności, od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 



Nr ref. BDG-ZP.2610.27.2018.GI  Załącznik nr 2 do SIWZ 

8. Zamawiający nie udziela żadnych zaliczek na poczet realizacji przedmiotu Umowy. 

 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu certyfikat potwierdzający 

zapewnienie usługi wsparcia technicznego do dnia ……………………………….  

2. Dostarczony certyfikat będzie podstawą do podpisania Protokołu Odbioru. 

3. Nie później niż 5 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu certyfikatu, w przypadku 

niezgłoszenia przez Zamawiającego uwag do certyfikatu zostanie podpisany Protokół 

Odbioru. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 15% wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, w 

przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, dotyczących świadczenia 

wsparcia technicznego, 

2) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa § 2 ust. 1, za każdy 

dzień opóźnienia w dostarczeniu certyfikatu, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust.1 będą płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy wezwania podpisanego przez Zamawiającego do zapłaty kary umownej, 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w wezwaniu do zapłaty.  

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

przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.  

4. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą być potrącone z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

5. Dla uniknięcia wątpliwości strony Umowy zgodnie oświadczają, że przy dochodzeniu kar 

umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody. 

 

§ 5 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, gdy wsparcie techniczne będzie wykonywane 

nienależycie, mimo pisemnego wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu dodatkowego 

terminu, nie krótszego niż 7 dni, do usunięcia nieprawidłowości.  

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy gdy opóźnienie w dostarczeniu certyfikatu, o którym 

mowa w §3 ust.1 przekroczy 10 dni.  

3. 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 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach.  

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

 

§ 6. 

1. Strony ustalają, iż do koordynowania spraw związanych z wykonywaniem Umowy, Strony 
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wyznaczają wymienione poniżej osoby: 

1) Ze strony Zamawiającego: 

 Dominik Piętka tel. +4822 5322562, e-mail: dominik.pietka@gugik.gov.pl, 

2) Ze strony Wykonawcy:  

  ……………….., tel ……………. email: ……………………………… 

2. Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowią zmiany treści umowy. Każda ze Stron 

winna jednak powiadomić drugą Stronę o takiej zmianie w formie pisemnej. 

 

§ 7. 

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

cywilny.  

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy podlegają rozstrzygnięciu 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8. 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 

 

 


