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UMOWA Nr ………………………………………. 
 

W dniu                              2016 r. w Warszawie pomiędzy: 

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

Wspólna 2, zwanym w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Grażynę Kierznowską  - Zastępcę Głównego Geodety Kraju 

Krzysztofa Podolskiego   - Dyrektora Biura Obsługi Urzędu  

a  

firmą:  ………………………… z siedzibą w ………………………………., zwaną w dalszej 

części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………….. 

z drugiej strony,  

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

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę do siedziby 

Zamawiającego drobnego sprzętu elektronicznego i licencji oprogramowania na potrzeby 

utrzymania systemu ASG-EUPOS, zwanego dalej przedmiotem Umowy.  

2. Szczegółowy opis sprzętu i oprogramowania określa załącznik nr 1 do Umowy, który 

stanowi jej integralną część.  

§ 2 

1. Wynagrodzenie za dostawę przedmiotu Umowy ustala się na kwotę: 

kwota netto …………. zł,(słownie: ……………………..  00 /100 zł), 

podatek VAT     %: kwota ……… (słownie: ………………. 00/100 zł), 

kwota brutto: ………. zł, (słownie: ………………… 00/100 zł), 

zwaną dalej Wynagrodzeniem. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca 

poniesie w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

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

VAT, którą wystawia Wykonawca, po zrealizowaniu postanowień zawartych w protokole 

odbioru. 

4. Wynagrodzenie za wykonany i przyjęty bez zastrzeżeń przedmiot Umowy płatne będzie 

przelewem z konta Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z ust. 3, na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr ………………………………………………………………………….. 

5. Błędne wystawienie faktury spowoduje naliczenie ponownego 14 – dniowego terminu 

płatności, od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.  

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

§ 3 

Przedmiot Umowy dostarczony będzie w ciągu 15 dni od daty zawarcia Umowy, nie później 

jednak niż do 15.12.2016 r. 

§ 4 

1. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o swej gotowości przedstawienia do 



2 

odbioru przedmiotu Umowy co najmniej na 3 dni przed upływem terminu, o którym mowa 

w § 3. 

2. Zamawiający przeprowadzi odbiór w terminie przez siebie wyznaczonym, najpóźniej 

w ciągu 7 dni kalendarzowych od upływu terminu, o którym mowa w § 3.  

3. Do dokonania odbioru przedmiotu Umowy, Zamawiający powoła komisję odbioru zwaną 

dalej Komisją. 

4. Z czynności odbioru Komisja sporządzi protokół odbioru. 

5. Zamawiający odmówi odebrania przedmiotu Umowy, jeżeli takie będą ustalenia Komisji 

zawarte w protokole odbioru. 

6. Dokumenty gwarancyjne na dostarczone materiały zostaną wystawione przez gwaranta po 

akceptacji Protokołu przez przedstawiciela Zamawiającego 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% 

Wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:  

1) 0,5% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy 

opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, liczoną od dnia 

wyznaczonego jako termin do usunięcia wad. 

2) 0,2% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień kalendarzy 

opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, 

3. W razie stwierdzenia w czasie odbioru wad, powstałych z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - Wykonawca naprawi na koszt 

własny szkody poniesione przez Zamawiającego. 

4. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru wad, powstałych z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, nadających się do usunięcia, jest on zobowiązany do ich usunięcia na żądanie 

Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż 30 

dni kalendarzowych, pod rygorem nie otrzymania wynagrodzenia. 

5. Kary umowne, o których mowa w Umowie, będą płatne w terminie 7 dni kalendarzowych 

od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania podpisanego przez Zamawiającego do zapłaty 

kary umownej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w wezwaniu 

do zapłaty.  

6. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą być potrącone z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia,  na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

7. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

8. W celu uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie ustalają, że przy dochodzeniu kar 

umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody ani jej 

wysokości. 

§ 6 

1. Strony ustalają, iż do koordynowania spraw związanych z wykonywaniem Umowy, Strony 

wyznaczają wymienione poniżej osoby: 

1) Ze strony Zamawiającego: 

Piotr Ekes  tel. 22 5322560, e-mail: Piotr.ekes@gugik.gov.pl 

2) Ze strony Wykonawcy: 
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…………………………………………………………………………… 

2. Zmiany osób o których mowa w ust. 1 nie stanowią zmiany Umowy. Każda ze stron winna 

jednak powiadomić druga Stronę o takiej zmianie w formie pisemnej.   

3. Koordynatorzy wskazani w ust. 1, mogą komunikować się ze sobą w sprawach związanych 

z realizacją Umowy, w szczególności za pośrednictwem elektronicznych narzędzi np. fax, 

poczta elektroniczna, telefon 

4. Koordynatorzy wskazani w ust. 1, są związani warunkami i terminami ustalonymi w 

Umowie. 

§ 7 

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

cywilny.  

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA 

 


