
Zał. nr 3 do zaproszenia 
Umowa nr ……………………………. 

(wzór) 
Dnia … 2015 roku w Warszawie pomiędzy: 
Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, 
przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 
1) ……………………………………………………., 
2) ……………………………………………………., 
a 
… z siedzibą w …, …, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla … 
w …, … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …, 
NIP:…, REGON …, o kapitale zakładowym w wysokości 
… PLN, zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
… 
zwanymi w treści umowy łącznie „Stronami”, a każda z nich z osobna „Stroną”, 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) – na 
podstawie art. 4 pkt 8 Pzp - zawarta została umowa, zwana dalej Umową, o następującej 
treści: 

§1 
Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać z należytą starannością, 
zgodnie z zachowaniem najwyższych standardów jakości, zamówienie polegające na 
stworzeniu i implementacji systemu informatycznego zawierającego „Centralny rejestr osób 
posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii”, zwanego dalej 
„Systemem”. 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz wymagania techniczne określone zostały 
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do 
Umowy. 

§2 
Obowiązki Stron 

1. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań celem prawidłowości realizacji Umowy. 
2. Zamawiający na wniosek Wykonawcy w terminach właściwych dla realizacji zadań, 
udzieli Wykonawcy wszelkich informacji i danych będących w posiadaniu 
Zamawiającego koniecznych dla prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcę 
przedmiotu Umowy. 
3. Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy z najwyższą starannością, przy 
zachowaniu zasad współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, zgodnie ze złożoną ofertą i obowiązującym w postępowaniu 
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu lub działającej na jego 
rzecz osobie trzeciej, bieżącej kontroli realizacji przedmiotu Umowy, w formie  
i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji 
mających wpływ na realizację Umowy oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi 
i wyjaśnień dotyczących postępu realizacji prac w formie pisemnej na zgłaszane przez 
Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji przedmiotu Umowy. Udzielanie informacji, 
odpowiedzi i wyjaśnień, będzie odbywało się w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze 



od dnia otrzymania przez Wykonawcę żądania w tej sprawie od Zamawiającego. 
6. Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu w zakresie wykonywania Umowy wszelkie 
niezbędne prawa do narzędzi, którymi będzie posługiwał się w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do oddelegowania kompetentnych osób i podmiotów 
dedykowanych do współpracy w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. 
8. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez niego w szczególności z praw autorskich, 
licencji, praw własności przemysłowej, intelektualnej, itp. nie narusza przepisów prawa, 
prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich ani też praw na 
dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw 
z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe. Ponadto 
Wykonawca oświadcza, że wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełniania 
przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia 
tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 
9. W razie powstania w trakcie realizacji Umowy bądź po jej wykonaniu jakichkolwiek 
roszczeń osób trzecich, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia tych osób 
z tytułu szkód (materialnych lub na osobie), o których mowa w ust. 8, lub jakichkolwiek 
innych tytułów naruszających prawa osób trzecich a wynikłych w trakcie realizacji lub po 
wykonaniu Umowy przez Wykonawcę. 
10. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpią zmiany w przepisach prawa 
mające zastosowanie do jakichkolwiek elementów przedmiotu Umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, dostosować 
element(y) przedmiotu Umowy do nowych przepisów prawa. 
11. Pozostałe zobowiązania Stron określono w Załączniku nr 1 do Umowy. 

§3 
Terminy realizacji prac 

1. Rozpoczęcie prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy nastąpi z chwilą 
podpisania Umowy. 
2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany nie później niż do 4 grudnia 2015 r. 

§4 
Zasady odbioru 

1. Zasady odbioru przedmiotu Umowy zostały określone w Załączniku nr 1 do Umowy. 
2. Odbioru przedmiotu Umowy dokona powołana przez Zamawiającego Komisja/Zespół 
odbioru. 

§5 
Majątkowe prawa autorskie oraz licencje oprogramowania 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 przenosi 
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wytworzonych 
w ramach realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności do wytworzonych w ramach 
Umowy oprogramowania oraz dokumentacji (w tym z testów oprogramowania), 
z wyłączeniem oprogramowania standardowego, na wszystkich znanych w chwili 
zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności: 
1) w zakresie autorskich praw majątkowych do oprogramowania, 
2) w zakresie autorskich praw majątkowych do dokumentacji wytworzonej. 
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do oprogramowania wytworzonego w ramach 
Umowy oraz innych utworów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, 
nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu oprogramowania wraz z dokumentacją bądź 
innych utworów wytworzonych, co potwierdzone zostanie podpisaniem przez Strony 
odpowiedniego Protokołu odbioru. 
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji zgodnie z 



ust 1. wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem do 
wykonywania oraz zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego. 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów następuje z chwilą ich 
przekazania Zamawiającemu. 
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż utwory, o których mowa w ust. 1, ani korzystanie 
z tych utworów przez Zamawiającego, nie będzie naruszać praw własności intelektualnej 
osób trzecich, w tym praw autorskich oraz patentów. 
5. Wykonawca wraz z przekazywanym oprogramowaniem przekaże 
Zamawiającemu kompletne kody źródłowe do wytworzonego w ramach Umowy 
oprogramowania, z wyłączeniem oprogramowania standardowego wraz z niezbędną 
dokumentacją tego oprogramowania zgodnie z zapisami SOPZ. 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związane z 
naruszeniem autorskich praw majątkowych do produktów powstałych w wyniku realizacji 
przedmiotu Umowy i w związku z tym zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich 
roszczeń z tym związanych. 
7. Oprogramowanie wytworzone w ramach Umowy, do którego autorskie prawa majątkowe 
są przekazywane Zamawiającemu, nie może być opatentowane lub w trakcie procesu 
patentowania przez Wykonawcę ani osobę trzecią. 
8. Wykonawca oświadcza, iż do oprogramowania wytworzonego w ramach Umowy żadna 
osoba trzecia poza Wykonawcą nie posiada autorskich praw majątkowych. 
9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na mocy Umowy dokonuje się na czas 
nieokreślony oraz w sposób nieograniczony, co do miejsca. 
10. W okresie od dnia dostarczenia utworów, o których mowa w ust. 1 do momentu 
podpisania odpowiedniego Protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 2 przez 
Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na 
korzystanie z tych utworów na polach eksploatacji opisanych w ust. 1. 

§6 
Dokumentacja 

1. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 
i przekazania Zamawiającemu dokumentacji określonej w Załączniku nr 1 do Umowy. 

§7 
Gwarancja Wykonawcy 

1. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne 
Systemu, a w szczególności za to, że System będzie funkcjonowało ściśle zgodnie 
z opisem zawartym w dokumentacji, która zostanie sporządzona przez Wykonawcę 
w trakcie realizacji Zamówienia, przy czym będzie charakteryzował się tymi samymi 
parametrami oraz możliwościami technicznymi, posiadał te same funkcje oraz 
wymagania sprzętowe co określone w dokumentacji użytkownika uwzględnionej 
w Załączniku nr 1 do Umowy. 
2. Jeżeli po odbiorze Systemu, ale nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty odbioru 
(okres gwarancji), wyjdą na jaw wady wyłączające lub ograniczające przydatność 
Systemu, Zamawiający powiadomi niezwłocznie o ich wystąpieniu Wykonawcę. 
Wykonawca dokona na swój koszt naprawy gwarancyjnej przez usunięcie wad i błędów 
albo przez wymianę całości lub części Systemu w terminie …. dni od zawiadomienia o 
wadzie. 
3. Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio: 
1) w przypadku usunięcia wad – o okres istnienia wady, 
2) w przypadku dokonania wymiany – o następne 12 miesięcy. 
4. Wykonawca nie będzie zobowiązany do usunięcia wad spowodowanych wyłącznie 
obsługą Systemu niezgodną z dokumentacją użytkownika ani wad spowodowanych 



wyłącznie działaniem osób trzecich, za których działania Wykonawca nie będzie ponosić 
odpowiedzialności. 
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie Systemu wynikające 
z wprowadzania poprawek/modyfikacji przez Zamawiającego. 
6. Świadczenia gwarancyjne wykonywane będą u Zamawiającego lub w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego z możliwością naprawy u Wykonawcy w sytuacjach, kiedy 
naprawa u Zamawiającego okaże się niemożliwa. 
7. Świadczenia gwarancyjne wykonywane będą w miejscu użytkowania Systemu lub zdalnie. 
8. O ile będzie to niezbędne, na czas wykonywania świadczeń gwarancyjnych 
przedstawiciele Wykonawcy otrzymają od Zamawiającego uprawnienia administracyjne 
niezbędne do wykonania świadczeń gwarancyjnych. Informacje o zmianie uprawnień 
Zamawiający niezwłocznie przekaże osobie odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy. 

§8 
Rękojmia za wady 

1. Gwarancja, o której mowa w § 7 nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z tytułu rękojmi. 
2. Okres obowiązywania rękojmi jest równy okresowi obowiązywania gwarancji, o którym 
mowa § 7 ust. 2 Umowy. 
3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy odpowiedzialny jest za jego zgodność 
z  Umową, w tym z Załącznikiem nr 1 do niej oraz obowiązującymi przepisami prawa, a w 
szczególności Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz. 1024). 
4. Wykonawca zapewnia, że wykonany, doręczony i odebrany przez Zamawiającego 
przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych. 

§9 
Warunki i terminy płatności wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje maksymalne łączne 
wynagrodzenie brutto ...............zł (słownie ......................./100). 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w całości po podpisaniu przez 
Strony pozytywnego protokołu odbioru, zgodnie z zapisami § 4 i Załącznika nr 1 do 
Umowy, ale nie później niż do dnia 28 grudnia 2015 r. 
3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie 
płatności będą dokonywane w tej walucie. 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane 
z wykonywaniem przedmiotu Umowy z uwzględnieniem kosztów dostawy 
oprogramowania, instalacji i konfiguracji oprogramowania, wykonania testów, 
organizacji spotkań roboczych i konsultacji, wykonania kompletnej dokumentacji, koszty 
podróży, opłat i podatków łącznie z VAT, wartość przekazywanych Zamawiającemu 
autorskich praw majątkowych oraz uprawnień licencyjnych na wszystkich polach 
eksploatacji oraz udzielonej gwarancji. 
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem na podstawie 
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu odbioru przedmiotu Umowy, 
w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia, na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze. 
6. Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się złożenie przez Zamawiającego polecenia 
przelewu w banku Zamawiającego. 
7. Błędnie wystawiona faktura VAT spowoduje naliczenie ponownego 30 - dniowego 
terminu płatności, od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT 



stanowiącej podstawę do uiszczenia zapłaty. 
8. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających 
z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

§10 
Warunki zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie: 
1) terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy zaistnieje przerwa w realizacji Umowy  
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
3) terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku opóźnień związanych 
z przedłużeniem czasu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
skutkujących skróceniem czasu realizacji przedmiotu Umowy poniżej 20 dni 
roboczych od dnia podpisania Umowy, 
4) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zmian zasad płatności tego wynagrodzenia 
w sytuacji, kiedy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub zmiany te są korzystne 
dla Zamawiającego, w szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu 
Umowy, 
5) sposobu wykonania Umowy w razie, gdy niezbędna jest zmiana, o ile zmiana taka jest 
korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania 
Umowy, 
2. Zaistnienie sytuacji określonej w ust. 1 pkt 1) może stanowić podstawę do wystąpienia 
przez Wykonawcę do Zamawiającego o przedłużenie terminu realizacji Umowy o okres 
odpowiadający okresowi zaistniałej przerwy. 

§11 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w 
następujących okolicznościach i wysokościach: 
1) z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2 % 
maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto (§ 9 ust. 1), za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 
2) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad w ramach gwarancji – w wysokości 0,1% 
maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto (§ 9 ust. 1) za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 
3) za odstąpienie Wykonawcy od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie - karę 
w wysokości 20% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto (§ 9 ust. 1), 
4) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
– karę w wysokości 20% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto (§ 9 ust. 1). 
2. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, Zamawiający może żądać 
odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia, na 
co Wykonawca wyraża zgodę.  
5. Przy dochodzeniu kar umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania 
poniesionej szkody. 
6. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy 
wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej. 

§12 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawę 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z 
późn. zm.) i ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 



121,z późn. zm.). Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli 
druga Strona narusza w rażący sposób postanowienia Umowy. 
2. Niezależnie od przypadku określonego powyżej, Zamawiający może odstąpić od Umowy 
w przypadku gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku, za 
pomocą którego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na mocy orzeczenia właściwego 
organu. 
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma obowiązek 
wstrzymania realizacji prac w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia wykonanej 
pracy. 

§13 
Siła wyższa 

1. Termin „siła wyższa” oznacza zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia 
zdarzenie występujące po zawarciu Umowy, uniemożliwiające należyte wykonanie przez 
Stronę jej obowiązków, w szczególności takie, jak katastrofy naturalne, wojny, ataki 
terrorystyczne. 
2. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
swoich zobowiązań w ramach Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem działania Siły Wyższej. 
3. Jeżeli zaistnieje Siła Wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej 
bezzwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o zaistnieniu Siły Wyższej i jej 
przyczynach. 
4. Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej dołoży wszelkich starań, aby w terminie 
do 14 (czternastu) dni od daty zaistnienia Siły Wyższej przedstawić drugiej Stronie 
dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności Siły Wyższej 
w takim zakresie, w jakim jest to możliwie osiągalne. 
5. Jeżeli po zawiadomieniu Strony w formie pisemnej nie uzgodnią inaczej, każda ze Stron 
będzie kontynuowała prace w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań. 
6. W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z 
Siły Wyższej oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie 
odpowiedzialna za wykonanie swoich zobowiązań. 

§14 
Poufność danych i informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji 
dotyczących Zamawiającego oraz jego pracowników, współpracowników i podmiotów z 
Zamawiającym współpracujących, jakie Wykonawca uzyska w toku realizacji Umowy. 
2. Informacje o Zamawiającym uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją prac 
będących przedmiotem Umowy mogą być wykorzystane tylko w celu wykonania Umowy. 
3. Obowiązek określony w ust. 1 i w ust. 2 nie dotyczy: 
1) informacji publicznie dostępnych, 
2) informacji, które były znane Wykonawcy przed otrzymaniem od Zamawiającego i nie były 
objęte zobowiązaniem do poufności względem jakiegokolwiek podmiotu, 
3) obowiązku ujawnienia wynikającego z ustaw i rozporządzeń. 
4. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków 
zapewniających dochowanie zasady poufności, określonej w ust. 1 i ust. 2, przez swoich 
pracowników i współpracowników. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 



§15 
Rozstrzyganie sytuacji spornych 

W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów między Stronami dotyczących realizacji 
przedmiotu Umowy, Strony zobowiązują się do ich rozwiązywania w drodze negocjacji; w 
przypadku niepowodzenia negocjacji Strony poddają spory Wynikłe w związku z realizacją 
Umowy rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§16 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa 
polskiego. 
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego. 
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonywane przez Strony, 
a wynikające z postanowień Umowy winny być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnej albo faksem. Zawiadomienia i oświadczenia dokonane w innej formie nie 
wywołują skutków prawnych. Za termin przekazania przyjmuje się datę doręczenia dla 
formy pisemnej albo datę dostarczenia faksu na wymieniony w Umowie nr faksu. 
5. Wszelkie powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy określone 
niniejszą Umową winny być składane i dokonywane na następujące adresy i numery 
faksów: 
1) Do Wykonawcy: .................................................................................................... 
2) Do Zamawiającego: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 
Warszawa, nr faksu: ……………. 
6. Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie 
swojego adresu, numeru telefonu lub numeru faksu, tak szybko jak będzie to możliwe po 
dacie wystąpienia zmiany, w żadnym wypadku, nie później jednak niż w ciągu trzech dni 
roboczych od wystąpienia takiej zmiany. 
7. W przypadku nie wywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa w ust. 6 
powyżej, korespondencja wysłana na podany w Umowie adres lub numer uważana 
będzie za doręczoną. 
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Wykonawca. 
9. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi  integralną część 
Umowy. 
 

 

ZAMAWIAJ ĄCY        WYKONAWCA  


