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Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w wysokości ……. (słownie: …………)  w formie ……. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
Umowy, w tym z tytułu kar umownych. 

Zamawiający zwróci kwotę wniesioną w ramach zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30 (trzydziestu) 
dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 1 

 

UMOWA NR GI-FOTO…………….2019 

  

w zawarta w dniu ………… 2019 r. Warszawie pomiędzy: 

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

ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez: 

 

Pana dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego – Głównego Geodetę Kraju, 

 

a  

…………………………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez 

…………………………………., …………………………………., pod numerem KRS ……………, 

NIP ………………, REGON ………………………., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną 

przez:  

 

……………………………………….. 

 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, oznakowanego numerem sprawy: GI-FOTO.2610………..2019.GI, zgodnie z art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako „ustawa Pzp”) zawarta 

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

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla 

oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań przez Departament Geodezji, Kartografii  

i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK: CZĘŚĆ ……….. 

Część 

zamówienia 

Maintenance dla 

oprogramowania 

Liczba 

licencji 

Okres obowiązywania maintenance 

od dnia zawarcia umowy 

CZĘŚĆ …. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2. Warunki i zasady świadczenia usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego określa załącznik 

nr 1 do Umowy – szczegółowy opis przedmiotu umowy zamówienia. 

                                              
1 Dotyczy Części Zamówienia: 1, 2 i 3.  
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§ 2  

Obowiązki wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością i na 

zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy 

technicznej i przy użyciu najnowszych technologii. 

2. W trakcie trwania Umowy, Wykonawca będzie powiadamiać Zamawiającego niezwłocznie  

(w formie pisemnej lub drogą elektroniczną) o dostępnych najnowszych aktualizacjach  

i poprawkach oprogramowania oraz będzie instalować je, bądź udostępni możliwość ich instalacji 

u Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych (pod pojęciem dnia roboczego w Umowie 

rozumiany jest każdy dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy) od dnia dostępu/publikacji aktualizacji i poprawek. 

3. W razie wystąpienia błędów krytycznych  oprogramowania objętego opieką serwisową  

i wsparciem technicznym, Zamawiający niezwłoczne zgłosi informację (w formie pisemnej lub 

drogą elektroniczną), Wykonawcy o ich zaistnieniu; w takim przypadku Wykonawca zlokalizuje 

przyczynę i przywróci poprawność działania oprogramowania poprzez instalację poprawek 

usuwających błędy krytyczne lub inną naprawę, w terminie 3 dni roboczych od momentu 

zgłoszenia.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy w pełnym 

zakresie, w tym w szczególności że, podmiot uprawniony z tytułu praw autorskich do 

oprogramowania objętego opieką serwisową i wsparciem technicznym umocował Wykonawcę do 

udzielania w jego imieniu licencji do korzystania z przedmiotowego oprogramowania w zakresie 

koniecznym do wykonania Umowy. Udzielenie bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie 

licencji na korzystanie z programów komputerowych w zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy następuje z chwilą zainstalowania aktualizacji lub poprawek oprogramowania na 

infrastrukturze Zamawiającego.  

5. Wykonawca może zlecić realizację części przedmiotu Umowy podwykonawcom wyłącznie 

za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego wyrażoną, pod rygorem nieważności, na piśmie. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stałego monitorowania czynności związanych 

z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

§ 3  

Termin realizacji 

1. Umowa obejmuje świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi opieki 

serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania wskazanego w § 1 ust. 1 od dnia 

zawarcia Umowy2: 

1) do dnia …………………………., z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi dla części 1; 

2) do dnia …………………………., z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi dla części 2; 

3) przez okres …… miesięcy z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi dla części 3, 4 i 5. 

2. Strony zgodnie przyjmują, iż zawarcie Umowy następuje poprzez podpisanie jej przez obie 

Strony. Jeżeli Umowa nie będzie podpisana przez obie Strony tego samego dnia przyjmuje się, że 

Umowa po złożeniu na niej podpisu przez jedną ze Stron, zostaje zawarta w dniu doręczenia 

jednostronnie podpisanych egzemplarzy Umowy przesyłką poleconą lub kurierem drugiej Stronie.    

 

§ 4 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Do dokonania odbioru przedmiotu umowy Zamawiający powoła Komisję odbioru, zwaną dalej 

„Komisją”.    

                                              
2 Część odpowiednio do przedmiotu Umowy. 
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2. Z czynności odbioru przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół odbioru. 

 

§ 5 

Sposób płatności 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za świadczenie usługi dla 

CZĘŚCI ……, o której mowa w § 1 ust 1. w kwocie netto …………… zł, do której doliczony 

zostanie podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%, co stanowi brutto 

……………………. zł (słownie: ……………………..  i 00/100). 

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

przedmiotu Umowy.  

3. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony 

protokół odbioru przedmiotu Umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w walucie polskiej i wszelkie płatności 

będą dokonywane w tej walucie na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

…………………………………... 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 4 

w terminie 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Zmiana rachunku bankowego wymienionego w ust. 4 nie wymaga sporządzenia aneksu do 

Umowy lecz pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Zmiana staje się skuteczna z chwilą 

otrzymania przez Zamawiającego pisma wskazującego nowy numer rachunku bankowego.  

 

§ 6 

Kary umowne 

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

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust 1, w przypadku niewykonania Umowy, 

odstąpienia bądź wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca.   

2. W przypadku niewykonania Umowy w części, odstąpienia bądź wypowiedzenia Umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto przewidzianego w ofercie Wykonawcy za część Umowy, której nie 

wykonał bądź, której dotyczy odstąpienie.   

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w 

następujących przypadkach: 

a) 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do 

terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy;  

b) 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, odrębnie za każdy dzień opóźnienia w 

stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 lub 3; 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 i 3, są naliczane niezależnie i podlegają sumowaniu.  

5. Kary umowne będą potrącane 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 od daty otrzymania 

przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.  

6. Przy dochodzeniu kar umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej 

szkody. 

7. Kary umowne przysługują bez konieczności wykazania poniesionej szkody ani jej wysokości. 
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§ 7 

Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia 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 tych 

okolicznościach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy poprzez złożenie oświadczenia na 

piśmie, bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do usunięcia naruszeń. 

3. Jeżeli którekolwiek z opóźnień, o którym mowa w § 6 ust. 3 przekroczy 7 dni, Zamawiający 

może wypowiedzieć Umowę w całości lub części, w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności 

uzasadniającej wypowiedzenie. Z tej samej przyczyny Zamawiający może wypowiedzieć 

Umowę w trybie natychmiastowym. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania świadczenia usług w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia wykonanej 

części przedmiotu Umowy. 

5. Odstąpienie od Umowy w części lub jej częściowe wypowiedzenie nie wpływa na realizację jej 

pozostałych części. 

6. Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

§ 8  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie właściwie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. O ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.   

3. Do bieżących kontaktów związanych z realizacją Umowy strony wskazują: 

ze strony Zamawiającego: 

……………………………………………    

ze strony Wykonawcy:   

    …………………………………………….. 

Zmiana osób lub danych wskazanych w niniejszym ustępie następuje poprzez pisemne 

powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany Umowy. 

4. Wszelkie spory między stronami wynikające z realizacji Umowy powinny być rozwiązane bez 

zbędnych opóźnień drogą negocjacji. W przypadku niepowodzenia negocjacji, zaistniałe spory 

będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelka korespondencja między Stronami (w tym: powiadomienia, zawiadomienia, 

oświadczenia woli i wiedzy), z wyłączeniem bieżących kontaktów, będzie kierowana na 

następujące adresy:    

1) Wykonawca: 

    ……………………… 

2) Zamawiający: 

  ……………………… 

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy  

i dwa dla Zamawiającego. 

 

    ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA 

 

 


