
Nr referencyjny ZP-BO.2610.12.2016.GI-ASG-EUPOS 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
Wzór umowy 

 
 

 
 

Umowa nr ……………………………………………… 
 
 

W dniu ……..…….. 2016 r. w Warszawie pomiędzy,  Skarbem Państwa – Głównym Urzędem 
Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa 
reprezentowanym przez: 

Jacka Jarząbka – Zastępcę Głównego Geodety Kraju; 

Krzysztofa Podolskiego – Dyrektora Biura Obsługi Urzędu; 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym z jednej strony  

a 

………..……………………… z siedzibą w ……………………………………………… zwaną 
w dalszej treści Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

……………………………… – ………………………………………… 
z drugiej strony,  

 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego nr BO-ZP.2610.12.2016.GI.ASG-EUPOS, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „ustawą Pzp” 
zawarta została umowa, zwana dalej „Umową”, o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa 13 zestawów stacji referencyjnych GNSS (Global 
Navigation Satellite Systems) wraz z ich instalacją, zwanych dalej „sprzętem”, zgodnie  
z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy. 

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w dwóch etapach; wykaz sprzętu wraz opisem jego 
parametrów  technicznych oraz warunki wykonania przedmiotu Umowy zawiera załącznik 
nr 1 do Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do 
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca dostarczy sprzęt we własnym zakresie i na własny koszt do lokalizacji 
wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, bez wad  
i uszkodzeń. 

 

§ 2 

1. Terminy wykonania poszczególnych etapów Umowy ustala się następująco: 

1) Etapu I –do dnia …………. 2016 r. 

2) Etapu II –do dnia …………. 2016 r. 

2. Gotowość przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy objętego każdym z etapów, 
Wykonawca zgłosi w formie pisemnej Zamawiającemu na co najmniej 5 dni roboczych 
przed upływem terminów, o których mowa w ust 1.  
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3. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru w miejscu i terminie przez siebie 
wyznaczonym, najpóźniej w ciągu 7 dni od upływu terminów, o których mowa w ust. 1.  

4. Odbiór Etapu I będzie polegał na stwierdzeniu zgodności w zakresie ilości, parametrów 
technicznych i funkcjonalnych oraz poprawności działania. Z odbioru zostanie 
sporządzony protokół odbioru jakościowego.  

5. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego sprzętu z wykazem lub wad 
sprzętu, Wykonawca nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od powiadomienia o tym 
fakcie, uzupełni braki lub dokona wymiany niezgodnego z Umową lub wadliwego sprzętu 
na odpowiadający Umowie i wolny od wad. 

6. Po pozytywnym wyniku odbioru, o którym mowa w ust. 4, potwierdzonym w protokole, 
Zamawiający przekaże Wykonawcy dostarczony sprzęt w celu realizacji Etapu II. 

7. Odbiór Etapu II potwierdza wykonanie całości przedmiotu Umowy. Z czynności odbioru 
Etapu II sporządzony zostanie protokół przejściowy, o którym mowa w § 4 ust. 3, bądź 
protokół odbioru końcowego. 

8. W przypadku niedochowania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 5 
Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy i zażądać zapłaty kary umownej, o której 
mowa w § 4 ust. 5. 

9. Dokumenty gwarancyjne dostarczone wraz ze sprzętem zostaną podpisane (wystawione) 
przez gwaranta po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy wynosi: 

kwota netto ....................... zł (słownie: ......................................) 

podatek od towarów i usług ….% kwota ………….zł (słownie …………………….) 

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

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 
z tytułu wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Strony Umowy postanawiają, że kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 jest stała i nie 
ulega zmianie przez cały czas obowiązywania Umowy. 

4. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury, 
którą wystawia Wykonawca po przyjęciu Etapu II przedmiotu Umowy przez 
Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego.  

5. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany  
na fakturze Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury. 

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

 

§ 4 

1. Za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów wskazanych w § 2 ust. 1 Zamawiający 
naliczy kary umowne za każdy dzień opóźnienia wysokości 0,2 % kwoty brutto 
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 – do dnia odbioru danego etapu. 

2. Za każdy dzień uchybienia któremukolwiek z terminów świadczenia w ramach rękojmi lub 
gwarancji opisanej w Załączniku nr 1 do Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w 
wysokości 0,1 % kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 

3. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru Etapu II wad, powstałych z przyczyn, za które 
odpowiada Wykonawca, nadających się do usunięcia, jest on zobowiązany do ich 
usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż 30 dni. W 
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takim przypadku sporządza się  protokół przejściowy odbioru, w którym w szczególności  
określa się sposób i termin usunięcia wad. 

4. W przypadku opóźnienia w odbiorze któregokolwiek z etapów Umowy, z wyłączeniem 
sytuacji określonej w ust. 3, przekraczającego o 14 dni, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy lub w przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w ust. 3, 
Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy i zażądać zapłaty kary umownej, o której 
mowa w ust. 5 . 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 20 % kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 

6. Do okresów, za które naliczone będą kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie wlicza się 
odpowiednio okresu, o którym mowa w ust. 3 lub w § 2 ust. 5. 

7. Kary umowne, o których mowa w Umowie, będą płatne w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy wezwania podpisanego przez Zamawiającego do zapłaty kary 
umownej, przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu do 
zapłaty.  

8. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą być potrącone z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

9. Jeśli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższy wysokość kar 
umownych, wówczas Zamawiający może dochodzić – na zasadach ogólnych – 
odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego kary umowne. 

 

§ 5 

1. Każda ze stron Umowy, niezależnie od pozostałych praw przysługujących jej w związku  
z naruszeniem przez drugą stronę postanowień Umowy, może odstąpić od Umowy za 
pisemnym powiadomieniem drugiej strony, w przypadku gdy: 

1) wobec drugiej Strony otwarta została likwidacja lub ogłoszona upadłość; 

2) po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków drugiej Strony 
wynikających z Umowy w rezultacie wystąpienia siły wyższej, jeżeli przed upływem 
powyższego terminu nie ustanie działanie siły wyższej; 

3) po ustaniu siły wyższej druga Strona nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania 
przedmiotu Umowy lub nie spełniła swojego świadczenia wynikającego z Umowy  
w okresie wskazanym przez drugą Stronę. 

 

§ 6 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmiany 
postanowień Umowy w razie wycofania z sieci dystrybucji oferowanego modelu sprzętu i 
niemożliwości dostarczenia go Zamawiającemu. W takim przypadku Zamawiający 
dopuszcza dostarczenie innego modelu sprzętu lub oprogramowania pod warunkiem, że 
spełniają one wszystkie wymagania określone w SIWZ dla urządzenia albo 
oprogramowania, które podlegają wymianie, a Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na 
dokonanie tej zmiany i zmiana ta nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów po stronie 
Zamawiającego. 

2. W przypadku opisanym w ust. 1 Wykonawca, przed dostawą jest zobowiązany złożyć 
Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające brak możliwości dostarczenia sprzętu 
określonego w Umowie oraz wskazać model i typ proponowanego sprzętu lub 
oprogramowania wraz z zapewnieniem o spełnieniu minimalnych parametrów 
wymaganych przez Zamawiającego. 
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3. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego wobec oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, 
w okresie 3 dni od otrzymania oświadczenia Wykonawcy uznaje się za zgodę na zmianę 
modelu sprzętu lub oprogramowania. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianie.  

 

§7 

Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, 
zwane dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego brutto, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 tj. ………….. złotych (słownie:……….) w formie ……... 

 

§ 8 

1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy strony 
wyznaczają następujące osoby: 

1) Zamawiający – ………………………….. – tel. …………………………; 

2) Wykonawca - ………………..............……….. – tel. ………………… 

2. Osoby upoważnione zgodnie z ust. 1, są związane warunkami i terminami określonymi w 
Umowie. 

3. Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja między stronami dotycząca Umowy 
zostaną uznane za skutecznie doręczone jeśli będą wysłane listami poleconymi lub 
doręczone osobiście za pokwitowaniem odbioru pod następującymi adresami: 

1) do Zamawiającego: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 00 – 926 Warszawa, ul. 
Wspólna 2; 

2) do Wykonawcy: …............................………………………………………………… 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego i ustawy Pzp wraz z aktami wykonawczymi do niej. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

 

§ 11 

Wszelkie spory wynikłe z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego  
i jeden dla Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 

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


