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UMOWA  nr GI-GSOP….......2016  

 

W dniu …………….2016 r. w Warszawie pomiędzy: 

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

ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowanym 

przez: 

Jacka Jarząbka – Zastępcę Głównego Geodety Kraju, 

Krzysztofa Podolskiego – Dyrektora Biura Obsługi Urzędu, 

a 

………………………….. z siedzibą w ………………………………………………….., 

zwanym w dalszej treści Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

……………… – ……………………………………. 

z drugiej strony,  

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164, ze zm.) zawarta została umowa, zwana dalej Umową, o treści następującej: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest „Założenie dwóch stacji monitorujących systemu ASG-EUPOS” 

zgodnie z zaproszeniem oraz ofertą Wykonawcy.  

2. Szczegółowy opis oraz warunki techniczne wykonania przedmiotu Umowy określa 

załącznik nr 1 do Umowy, który stanowi integralną część Umowy. 

§ 2 

1. Wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy materiały zapewni Wykonawca 

we własnym zakresie i na własny koszt, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy do zainstalowania: 

1) 2 (dwa) odbiorniki satelitarne Trimble NetRS; 

2) 2 (dwie) anteny satelitarne Trimble Zephyr Geodetic; 

3) 2 (dwa) gazowe bezpieczniki przepięciowe PolyPhaser VHF50HN; 

4) 2 (dwa) kable antenowe LMR400 Times Microwave o długości 30 m; 

5) 2 (dwa) urządzenia firewall Juniper SRX110H2-VA; 

6) 2 (dwa) urządzenia UPS Eaton 5130 1250 RT 2U. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia zawodowe wymagane do 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody jakie poniósł Zamawiający wyrządzone przez 

urządzenia dostarczone lub wadliwie zainstalowane przez Wykonawcę. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów naprawy lub wymiany na nowe 

urządzeń stanowiących własność Zamawiającego, które uległy uszkodzeniu w wyniku 

błędnego zainstalowania lub funkcjonowania urządzenia dostarczonego przez Wykonawcę, 

o ile uszkodzenie to nie jest wynikiem złej konstrukcji lub też złej obsługi urządzeń 

będących własnością Zamawiającego 

§ 3 

1. Wynagrodzenie łączne za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się na kwotę: 

netto: ……………………….. zł, (słownie: …………………………  i ../100 zł), 
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podatek od towarów i usług 23% …………….. zł, (słownie: ……………….. i ../100 zł), 

brutto: ………………….. zł, (słownie: …………………………… i ../100 zł), 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszystkie żądania finansowe 

Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, przy czym 

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wyłącznie za przedmiot Umowy prawidłowo 

wykonany i odebrany zgodnie z § 6 Umowy. 

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

którą wystawia Wykonawca po protokolarnym odbiorze przedmiotu Umowy przez 

Zamawiającego i po zrealizowaniu postanowień zawartych w protokole odbioru. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego 

w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury - 

zgodnie z ust. 3. 

5. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 21-dniowego terminu 

płatności, od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Zamawiający nie udziela żadnych zaliczek na poczet realizacji przedmiotu Umowy. 

§ 4 

Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala się na dzień  …………..2016 r. 

§ 5 

1. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania postępu i jakości prac objętych 

przedmiotem Umowy oraz przekazywania swoich uwag i zaleceń wiążących Wykonawcę 

w granicach przedmiotu Umowy. 

2. Prawidłowość wykonania przedmiotu Umowy będzie kontrolowana przez przedstawicieli 

Zamawiającego, co najmniej raz w trakcie realizacji Umowy. Wykonawca zapewni udział 

swojego upoważnionego przedstawiciela w czynnościach kontrolnych. Nie zapewnienie 

udziału upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje czynności 

kontrolnych. 

§ 6 

1. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o swej gotowości przedstawienia do 

odbioru przedmiotu Umowy, najpóźniej 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa 

w § 4. 

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

dalej „Komisją”. 

3. Zamawiający przeprowadzi odbiór przedmiotu Umowy w terminie przez siebie 

wyznaczonym, nie później jednak, niż w ciągu 30 dni od upływu terminu, o którym mowa 

w § 4.  

4. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Wykonawca jest zobowiązany do ich 

usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż 15 dni, pod 

rygorem nie otrzymania wynagrodzenia. W takim przypadku Komisja sporządza protokół 

przejściowy odbioru, w którym w szczególności określa się sposób i termin usunięcia wad. 

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

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

przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić od 

Umowy; § 8 ust. 1 stosuje się.  

6. Dokumenty gwarancyjne dostarczone wraz ze sprzętem zostaną podpisane (wystawione) 

przez gwaranta po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego. 
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7. Zamawiający odmówi odebrania przedmiotu Umowy, jeżeli takie będzie postanowienie 

Komisji zawarte w protokole odbioru. 

§ 7 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot Umowy będzie należytej jakości, 

wolny od wad oraz spełniał będzie wszelkie wymogi określone Umową. 

2. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy rękojmi za wady na okres ….. miesięcy od daty 

odbioru przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5. 

3. W razie stwierdzenia, w okresie udzielonej rękojmi, wad w wykonaniu przedmiotu 

Umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do ich usunięcia, w wyznaczonym 

przez siebie terminie, nie krótszym jednak niż 10 dni. 

4. Usunięcie wad będzie potwierdzone przez Zamawiającego protokołem. 

5. Okres rękojmi przedłuża się o czas upływający od dnia zawiadomienia Wykonawcy 

o wykryciu wad do dnia ich usunięcia potwierdzonego przez Strony w protokole. 

6. Usuwanie wad w ramach rękojmi odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

§ 8 

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

wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 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 łącznego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, 

liczoną od następnego dnia wyznaczonego jako termin do usunięcia wad; 

2) 0,2% wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa § 3 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2, będą płatne przelewem na konto bankowe 

Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy podpisanego przez Zamawiającego wezwania do zapłaty kary umownej. 

4. Doręczenie Wykonawcy wezwania podpisanego przez Zamawiającego do zapłaty kary 

umownej, stanowi jedynie potwierdzenie wymagalności kary umownej w terminie 

określonym w ust. 3 

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

6. Zamawiający może potrącić należną karę umowną z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

8. Dla uniknięcia wątpliwości strony Umowy zgodnie oświadczają, że przy dochodzeniu kar 

umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody. 

§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 

naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, a w szczególności w sytuacji, gdy 

opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy przekroczy 15 dni od upływu terminu 

skazanego w § 4. 

2. W razie wystąpienia 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. 
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3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w razie 

konieczności wykonania zamówień dodatkowych, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia Umowy. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie 

o konieczności wykonania zamówień dodatkowych, określając ich prawdopodobny zakres 

i czas wykonania. W takim przypadku Zamawiający może przedłużyć wykonanie Umowy 

o czas niezbędny na wykonanie zamówień dodatkowych, albo odstąpić od Umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o konieczności wykonania zamówień 

dodatkowych. 

4. W przypadkach odstąpienia od Umowy, Wykonawca może żądać jedynie należnego mu 

wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy. 

§ 10 

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

wyznaczają wymienione poniżej osoby: 

1) ze strony Zamawiającego: 

Szymon Wajda, tel. 32 3530693, e-mail szymon.wajda@gugik.gov.pl, 

Łukasz Raczyński, tel. 32 3530690, e-mail lukasz.raczynski@codgik.gov.pl, 

2) ze strony Wykonawcy: 

………….., tel. ……………., e-mail: …………………….., faks ……………,  

………….., tel. ……………., e-mail: …………………….., faks: ……………. 

2. Osoby wskazane w ust. 1, mogą komunikować się ze sobą w sprawach związanych 

z realizacją przedmiotu Umowy także za pośrednictwem elektronicznych narzędzi, 

w szczególności za pomocą faxu, poczty elektronicznej, telefonu. 

3. Koordynatorzy upoważnieni są do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy, przy czym związani są warunkami i terminami ustalonymi w Umowie. 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany treści Umowy. Każda ze Stron 

zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę o takiej zmianie w formie pisemnej. 

§ 11 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności ani obowiązków wynikających z Umowy na 

osoby trzecie. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy podlegają rozstrzygnięciu 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


