Nr refereencyjny: BO-Z
ZP.2610.33.20
016.GI.K-GES
SUT.ZSIN-Faaza II.CAPAP

Załączn
nik nr 2 do SIWZ (Wzzór Umowy))
Umowa n
nr …………
………………
Zawartaa w dniu ………………
…
………….. roku w Waarszawie po
omiędzy:
z jednejj strony:
Skarbem Państwaa – Główn
nym Urzęd
dem Geodezji i Karto
ografii z siiedzibą w Warszawie,
W
,
przy ul. Wspólnej 2, 00-92
26 Warszaawa, zwan
nym dalej GUGiK lub Zamawiającym,,
reprezenntowanym przez:
p
……………………
………………... – Dyreektora Biuraa Obsługi Urzędu,
U
a z druggiej strony:
……………………
…………………………
……………,
zwanym
m w treści Umowy
U
„Wy
ykonawcą”,, reprezento
owanym przzez:
……………………
…………………………
………………………..…..,
mi w treści Umowy
U
łączznie „Stron ami”, a każżda z nich z osobna „Str
troną”.
zwanym
w wynikku postępow
wania o udzzielenie zam
mówienia pu
ublicznego prowadzone
p
ego w trybiie przetarguu
nieogranniczonego nr BO-Z
ZP.2610.33 .2016.GI.K
K-GESUT.ZSIN-Faza II.CAPAP
P, zgodniee
z przepiisami ustaw
wy z dnia 29
9 stycznia 22004 r. Praw
wo zamówieeń publicznnych (Dz. U.
U z 2015 r.,,
poz. 21164, z późnn. zm.), zw
wanej dalejj „ustawą Pzp”
P
zawarrta została umowa, zwana dalejj
„Umow
wą”, o następpującej treścci:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

§ 1.
Prrzedmiot Umowy
Prrzedmiotem
m Umowy jest
j
dostaw
wa sprzętu komputerow
k
wego wraz z oprogram
mowaniem,,
w
wymienionycch w oferciee Wykonaw
wcy.
U
Umowa reaalizowana jest w raamach Pro
ojektów: Centrum
C
A
Analiz Przeestrzennychh
A
Administracji Publiczneej (CAPAP)), Krajowa Baza Dany
ych Geodezzyjnej Ewid
dencji Siecii
U
Uzbrojenia Terenu (K
K-GESUT) i Budow
wa Zintegrowanego Systemu Informacjii
o Nieruchom
mościach – Faza
F
II (ZS
SIN-Faza III) w ramach
h Programuu Operacyjn
nego Polskaa
Cyyfrowa.
Prrzedmiot Umowy,
U
zwaany dalej „Sprzętem/o
oprogramow
waniem”, zoostanie dosttarczony doo
siedziby GUG
GiK w term
minie określoonym w § 2 ust. 1.
W
Wykonawca dostarczy Sprzęt/oprog
S
gramowaniee na własny
y koszt i ryzzyko.
W
Wykonawca oświadczza, że poosiada kwaalifikacje i uprawniienia wym
magane doo
prrawidłoweggo wykonania Umowy.
W
Wykonawca zobowiązuje się ddostarczyć Sprzęt/opro
ogramowannie fabryczznie nowe,,
niieużywane, wolne od wad
w i uszkoddzeń.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

§ 2.
Termin realizacji oraz odbió
ór przedmio
otu Umowyy
Spprzęt/oprogramowanie zostanie do
dostarczony nie późniejj niż do 300 dni od datty zawarciaa
U
Umowy.
O
Odbiór Sprzęętu/oprogram
mowania bęędzie poleg
gał na stwierrdzeniu jego
go zgodnoścci z Umowąą
w zakresie illości, param
metrów techhnicznych i funkcjonaln
nych oraz ppoprawnoścci działania..
Z czynności odbioru zo
ostaną sporrządzone: protokół
p
od
dbioru iloścciowego oraaz protokółł
oddbioru Sprzzętu/oprograamowania.
Spprzęt/oprogramowanie dostarczonne przez Wykonawcę
W
i przekazaane do odbiioru będziee
pooddawane weryfikacji
w
zgodnie
z
z pponiższą pro
ocedurą:
1) Wykonaw
wca zobow
wiązany nna co najmniej
n
4 dni pprzed dosstarczeniem
m
Sprzętu/opprogramowania powiaadomić (e-mail’em lub fax'em
m) Zamawiiającego o
planowanyym
term
minie
(ggodzinie)
dostarczeenia
całoości
lub
b
częścii
Sprzętu/opprogramowania;
wca przygo
otuje Sprzęęt/oprogram
mowanie w sposób umożliwiaający jegoo
2) Wykonaw
weryfikacjję;
3) po dostarrczeniu Sprrzętu/oproggramowania podpisywany jest pprzez Stron
ny protokółł
odbioru ilościoweg
go, stwieerdzający faktyczną ilość ssztuk dosstarczonegoo
Sprzętu/opprogramowania;
4) Zamawiający w ciągu 5 dni od podpisaniaa protokołu odbioru iloościowego zweryfikuje
z
e
czy dostarrczony Sprzzęt/oprogram
mowanie jesst zgodny z Umową;
5) w przyppadku nie zgłoszeniia przez Zamawiająącego uw
wag do odbieranego
o
o
Sprzętu/opprogramowania, podpissywany jestt protokół odbioru
o
Sprzzętu/oprogramowania;
6) w przypaddku jakichkolwiek uwaag do Sprzętu/oprogram
mowania Z
Zamawiający
y ma prawoo
odmówić dokonania odbioru; w takim przy
ypadku Wy
ykonawca bęędzie zobow
wiązany doo
dostarczennia niewad
dliwego Spprzętu/oprog
gramowaniaa bądź uzuupełnienia braków w
terminie 14 dni od zg
głoszenia takkiego żądan
nia przez Zaamawiająceggo.
Prrotokół odbbioru Sprzętu
u/oprogram
mowania, zaw
wierać będzzie w szczeggólności:
1) datę dokonnania odbio
oru Sprzętu//oprogramowania,
2) wykaz odeebranego Sp
przętu/opro gramowania wraz z nu
umerami serryjnymi;
3) datę podpiisania proto
okołu odbiorru ilościowego.
D
Do dokonaniia odbioru Sprzętu/opro
S
ogramowan
nia Zamawiaający powołła Komisję.
Zaa datę wykkonania przzedmiotu U
Umowy uzn
naje się dattę zgłoszennia przez Wykonawcę
W
ę
gootowości doo odbioru, w następsttwie którego zostanie dokonany bbez zastrzeeżeń odbiórr
pootwierdzonyy
podpiisaniem
przez
Zamawiającego
pprotokołu
odbioruu
Spprzętu/oprogramowania.
W przypadkuu nie usuniięcia w term
minie wad lub nie uzu
upełnienia w terminie braków w
doostarczonym
m Sprzęcie//oprogramow
waniu, Zam
mawiający będzie
b
móggł odstąpić od Umowyy
w terminie 30
3 dni od zaistnienia ookoliczności stanowiącej podstaw
wę odstąpien
nia i żądaćć
zaapłaty kary umownej, o której mow
wa w § 4 usst. 3.
W
Wraz ze Spprzętem/oprrogramowaaniem dosttarczone zo
ostaną dokkumenty gw
warancyjnee
poochodzące od
o producen
nta/ów Sprzzętu/oprograamowania, o ile produc
ucent udzielaa gwarancjii
naa dany Sprzzęt/oprogram
mowanie. O ile dokumenty te wym
magają podppisu Wykon
nawcy, jakoo
spprzedawcy, zostaną podpisane
p
((wystawion
ne) w dniu
u podpisani
nia protokołu odbioruu
Spprzętu/oprogramowania.
W
Wykonawca udziela Zam
mawiającem
mu gwaranccji na Sprzęęt/oprogram
mowanie na warunkachh
str. 2

okkreślonych w jego oferrcie.

§ 3..
Wa
arunki i term
miny płatno
ości wynagro
odzenia
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Łąączne wynaggrodzenie brrutto Wykonnawcy z tyttułu wykonaania przedm
miotu Umow
wy wynosi:
kw
wota netto ....................... zł (słow
wnie: ......................................),
poodatek odd towarów
w i usługg w staw
wce ….% kwota …
………….złł (słowniee
…
………………
……….),
kw
wota brutto ……………
………. zł ((słownie: ………………
…
……………
……), w tym
m:
1) wynagroddzenie brutto
o za wykonaanie zadań zw
wiązanych z realizacją PProjektu CAP
PAP wynosii
…………
………………
……………
……. zł;
22) wynagroddzenie brutto
o za wykonannie zadań zw
wiązanych z realizacją
r
Proojektu K-GESUT wynosii
…………
………………
……………
……. zł;
33) wynagroddzenie brutto
o za wykonnanie zadań związanych z realizacjąą Projektu ZSIN-Faza
Z
III
wynosi ………………
…
……………
……………. zł.
z
Sttrony ustalaają, iż w przzypadku wsszelkich od
dwołań w Umowie
U
do w
wynagrodzenia brutto,,
naależy przez to rozumiećć łączne wyynagrodzeniie brutto, o którym mow
wa w ust. 1.
W
Wynagrodzennie brutto pokrywa w
wszelkie ko
oszty, jakiee poniesie Wykonawcca z tytułuu
w
wykonania Umowy,
U
w tym
t
wynagrrodzenie z tytułu udzieelonych liceencji, o któ
órych mowaa
w § 7.
Sttrony postaanawiają, że
ż wynagroodzenie brrutto ani wynagrodze
w
enie za po
oszczególnee
ellementy Spprzętu/oprog
gramowaniaa wskazane w ofercie Wykonaawcy nie może ulecc
poodwyższeniiu, także w przypadkac
p
ch opisanych
h w § 6 ust. 1.
Rozliczenie Wykonawcy
W
y za wykonnanie przedm
miotu Umo
owy nastąpi na podstaw
wie faktury,,
ykonawca na podsstawie podpisanego protokołu
u odbioruu
kttórą wysttawia Wy
Spprzętu/oprogramowania.
W
Wynagrodzennie będziie płatne na racchunek baankowy W
Wykonawcy
y o nr..
…
………………
……………
……………... w terminie 30 dni odd dnia dostarczenia
d
a
Zaamawiająceemu prawidłowo wystaawionej fakttury.
Zaa dzień zapłłaty uznaje się dzień obbciążenia raachunku ban
nkowego Zaamawiająceego.
Błłędnie wystawiona fak
ktura nie sttanowi pod
dstawy do zapłaty.
z
O błędnym wystawieniu
w
u
faaktury Zam
mawiający niezwłoczni
n
ie powiado
omi Wykon
nawcę. Term
min płatności liczonyy
bęędzie ponow
wnie od dniia dostarczeenia Zamaw
wiającemu prawidłowo
p
o wystawion
nej faktury,,
stanowiącej podstawę
p
do
o zapłaty.
W
Wykonawca nie może przenieść nna osoby trzecie swoich wierzyttelności wy
ynikającychh
z Umowy bezz uprzednieej pisemnej zgody Zam
mawiającego
o.
§ 4.
K
Kary umow
wne

1.

2.

óregokolwieek z terminów wyniikających z Umowy lub OPZ,,
Zaa niedotrzyymanie któ
W
Wykonawca zapłaci Zamawiając
Z
cemu karęę umowną w wysokkości 0,2 % kwotyy
w
wynagrodzennia brutto od
drębnie za kkażdy rozpo
oczęty dzień
ń opóźnieniia, z zastrzeżeniem ust..
2.
Zaa niedotrzym
manie któreegokolwiekk z terminów
w wykonaniia świadczeenia w ramaach rękojmii
luub gwarancjji Wykonaw
wca zapłacci Zamawiaającemu karrę umownąą w wysoko
ości 0,1 %
str. 3

3.

4.

5.

6.
7.

kw
woty wynaggrodzenia brrutto odrębnnie za każdy
y rozpoczętty dzień opóóźnienia.
W wypadku odstąpieniaa od Umow
wy przez Zamawiając
Z
ego lub Wy
Wykonawcę z przyczynn
leeżących po stronie Wykonawcy,
W
, Wykonaw
wca zapłacii Zamawiajjącemu karrę umownąą
w wysokoścci 20% wartości
w
Sprrzętu/oprog
gramowaniaa, którego dotyczy odstąpienie,
o
,
usstalonej na podstawie
p
oferty
o
Wykoonawcy.
K
Kary umownne będą po
otrącone z należnego Wykonawccy wynagroodzenia bru
utto, na coo
W
Wykonawca wyraża zg
godę, a w przypadku braku mo
ożliwości pootrącenia będą
b
płatnee
prrzelewem na
n konto bankowe Z
Zamawiająccego wskazane w w
wezwaniu do
d zapłaty,,
w terminie 144 dni od datty otrzymannia przez Wykonawcę
W
wezwania
w
ddo ich zapłaaty.
Jeeśli wysokoość szkody
y poniesionnej przez Zamawiając
Z
cego przew
wyższy wysokość karr
um
mownych, wówczas Zamawiająący może dochodzićć – na zzasadach ogólnych
o
–
oddszkodowannia uzupełniającego, prrzewyższająącego kary umowne.
u
W celu uniknnięcia wątpliwości, Strrony postan
nawiają, że przy
p
dochoodzeniu kar umownychh
Zaamawiającyy nie ma obo
owiązku wyykazywaniaa poniesioneej szkody, aani jej wysok
kości.
Sttrony zobow
wiązują sięę do niezwłłocznego wzajemnego
w
powiadam
miania się o zaistnieniuu
siłły wyższej, nie późn
niej jednak jak w dniu następny
ym po ustąąpieniu dziiałania siłyy
w
wyższej.
§ 5.
Odsttąpienie od Umowy

1.

2.
3.

Pooza przypaddkami wskaazanymi poowyżej, Zam
mawiający, niezależniee od pozosttałych praw
w
prrzysługującyych mu w związku z naruszeniem
m przez Wykonawcę
W
postanowieeń Umowy,,
m
może odstąpiić w całościi lub części od Umowy
y, w przypad
dku:
1)) utraty dofinansowa
d
ania pochoodzącego z budżetu Unii
U
Europpejskiej naa realizacjęę
Umowy,, dla poszczzególnych P
Projektów, w ramach kttórych realizzowana jestt Umowa;
2)) jeżeli zostanie ogłosszona upadłłość lub uko
ończona likw
widacja Wyykonawcy;
3)) gdy w trybie posstępowania egzekucyjjnego zostanie zajętyy majątek niezbędnyy
konania Um
mowy;
Wykonawcy do wyk
4)) gdy Wykkonawca w sposób rażąący naruszaa postanowienia Umow
wy;
5)) gdy nasstąpi po strronie Wykkonawcy og
graniczenie lub pozbaawienie zd
dolności doo
czynnoścci prawnych
h mające wppływ na reaalizację Umo
owy;
6)) po upływ
wie 3 mieesięcy od ddnia zawieszenia realizacji obow
wiązków Wykonawcy
W
y
wynikająących z Um
mowy w rezzultacie wysstąpienia siłły wyższej, jeżeli przeed upływem
m
powyższzego terminu
u nie ustaniie działanie siły wyższeej;
7)) po ustanniu siły wyższej Wyykonawca nie
n przystąp
pił niezwłoocznie do wykonaniaa
Umowy lub niee spełnił swojego świadczen
nia wynikkającego z Umowyy
w okresiie wskazany
ym przez Zaamawiającego, liczonym
m od dnia uustania siły wyższej.
O
Odstąpienie od Umowy
y w sytuacjaach określo
onych w ustt. 2 może nnastąpić w terminie
t
300
dnni od powziięcia wiadom
mości o wskkazanych taam okoliczn
nościach.
W razie gdyy po stronie Wykonaw
wcy występ
puje kilka podmiotów
w, Zamawiaający możee
oddstąpić od umowy w stosunku do wszysstkich tych podmiotów
w, choćby przyczynaa
oddstąpienia dotyczyła
d
ty
ylko jednegoo z nich.
§ 6.
Waru
unki zmiany
y Umowy
str. 4

1.

2.

Zaamawiającyy, zgodnie z art. 144 ustawy Pzzp, przewid
duje w szczzególności możliwośćć
zm
miany Umoowy w przyp
padku:
1) wycofannia z sieci dystrybucj i lub z in
nnego powo
odu niedosttępności offerowanegoo
modelu Sprzętu/opr
S
rogramowannia i niemożżliwości dostarczenia ggo Zamawiającemu; w
takim przypadku Zamawiiający do
opuszcza dostarczeniie innego
o modeluu
Sprzętu/ooprogramow
wania pod warunkiem
m, że spełn
nia on/ono wszystkie parametryy
określonne w oferccie Wykonaawcy, a Zamawiający
Z
y wyraził na piśmie zgodę naa
dokonannie tej zmian
ny i zmiana ta nie pociąąga za sobąą dodatkowyych kosztów
w po stroniee
Zamawiaającego;
22) w przypaadkach okreeślonych w pkt. 1 Zmaawiający do
opuszcza m
możliwość prrzedłużeniaa
terminu realizacji
r
Umowy,
U
nie więcej jedn
nak niż o 14
4 dni;
W przypadkaach opisany
ych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca, przed dosttawą jest zo
obowiązanyy
złłożyć Zam
mawiającem
mu pisemnne oświadcczenie potwierdzającce brak możliwościi
doostarczenia sprzętu/oprrogramowannia określo
onego w Um
mowie orazz wskazać model
m
i typp
prroponowaneego sprzętu
u/oprogramoowania wraaz z zapewn
nieniem o sspełnieniu parametrów
p
w
okkreślonych w jego oferrcie.
§ 7.
Ud
dzielenie liccencji na oprogramow
o
wanie

1. Wykoonawca zappewni udzieelenie Zamaawiającemu
u licencji naa dostarczonne oprogram
mowanie naa
warunkaach nie goorszych niż opisane w OPZ najpóźniej w momencie dostawy (podpisania
(
a
protokoołu ilościowego).
2. Wykkonawca odpowiada
o
na zasadz
dzie ryzykaa, za szko
odę wynikkłą z wypowiedzeniaa
Zamawiiającemu liccencji przezz podmiot uuprawniony..

§ 8..
Zasady współdziałłania Stron
n
1.

Stroony do koontaktu w celu uzgaadniania naa bieżąco spraw zwiiązanych z realizacjąą
przedmiotu Umowy, w tym
t
ich kooordynowan
nia, wyznacczają i upooważniają wymienione
w
e
ponniżej osoby (koordynatorzy):
1) ze strony Zamawiająącego: …… ……………
………………..
2) ze strony Wykonawccy: …………
……………
……….

2.

ni warunkam
mi i terminaami ustalon
nymi w Umoowie.
Kooordynatorzyy są związan

3.

Każżda ze Stroon zobowiąązuje się zaawiadomić na
n piśmie drugą
d
Stronnę o zmian
nie swojegoo
kooordynatora; dla skuteccznej zmianny koordynatora nie jeest konieczzne dokonan
nie zmianyy
Um
mowy.

4.

Kooordynatorzyy mogą ko
omunikowaćć się ze sobą
s
w sprrawach zw
wiązanych z realizacjąą
przedmiotu Um
mowy takżee za pośreddnictwem ellektroniczny
ych narzędzzi, w szczególności zaa
mocą faksu,, poczty elek
ktronicznej,, telefonu.
pom
§ 9.
Postaanowienia końcowe
k

1.

Stroony postanawiają, że w razie spporów wyniikłych z reealizacji ninniejszej Um
mowy, będąą
str. 5

2.
3.
4.
5.

wsppółdziałać w celu ich ugodoweego rozstrzzygnięcia a w przyppadku nie dojścia doo
porrozumienia właściwym
m do rozstr
trzygnięcia sporu będ
dzie sąd poowszechny miejscowoo
właaściwy dla siedziby
s
Zam
mawiająceggo.
W sprawach nieuregulow
n
wanych ninieejszą Umow
wą mają zasstosowanie odpowiedn
nie przepisyy
pow
wszechnie obowiązując
o
ce, w szczeególności prrzepisy ustaawy Kodekss cywilny oraz
o
ustawyy
Pzpp.
O iile wyraźnie nie zastrzzeżono inacczej, wszelk
kie zmiany treści Umoowy wymaagają formyy
piseemnej pod rygorem
r
nieeważności.
Wsszelkie ośw
wiadczenia woli Stronny, wynikaające z po
ostanowień Umowy winny
w
byćć
dokkonywane wyłącznie
w
w formie pis emnej pod rygorem
r
nieeważności.
Wsszelka koreespondencjaa między Stronami (w tym: powiadomiienia, zawiiadomienia,,
ośw
wiadczenia woli
w i wied
dzy), z wyłąączeniem bieżących ko
ontaktów, o których mowa
m
w§8
ust.. 1 Umowy,, będzie kierrowana na nnastępującee adresy:
1)) Wykonaw
wca – ………
…………… ……………
…
2)) Zamawiający – Głów
wny Urząd G
Geodezji i Kartografii,
K
ul. Wspólna
W
2, 000-926 Warszawa,
tel. +48
+ 22 661 884 32, faks +48 22 628
8 34 67
e-PU
UAP: /887puujdw65/skry
ytka

6.
7.
8.
9.

O kkażdej zmiaanie adresu Strona
S
jest zzobowiązan
na powiadom
mić niezwłoocznie drug
gą Stronę naa
piśm
mie.
Nieedopełnieniee obowiązku określoonego w ust. 5 sku
utkuje uznnaniem za doręczonąą
korrespondencji wysłanej na
n poprzednnio wskazan
ny adres.
Um
mowę sporzządzono w trzech jednnobrzmiącycch egzempllarzach, dw
wa dla Zam
mawiającegoo
i jeden dla Wyykonawcy.
oraaz następujące załącznik
ki stanowiąą integralną część Umow
wy:
1) Z
Załącznik nr
n 1 – ofertaa Wykonawccy
2) Z
Załącznik nr
n 2 – OPZ;
3) Z
Załącznik nr
n 3 – wzór protokołu oodbioru ilościowego;
4) Z
Załącznik nr
n 4 – wzór protokołu oodbioru Sprzzętu/oprogrramowania.

Z
ZAMAWIA
AJĄCY

...................................

W
WYKONAW
WCA

..................................

str. 6

