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Umowa nr BDG.A. … . … .2019 

 
zawarta w dniu ..................... 2019 r. w Warszawie 
pomiędzy: 
Skarbem Państwa – Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 2, 
NIP: 5261725466, REGON:012276098 
reprezentowanym przez Beatę Mastalerz – działającą w zastępstwie Dyrektora Generalnego Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii,  
zwanym dalej Zamawiającym,  a:  
……………………………….. z siedzibą w ……………………., ul. ……………………………, 
NIP ……………………………, REGON ………………………………  
reprezentowaną przez: 

1) ……………………………… 
2) ……………………………… 

/ 
Panią/Panem ………………………….prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod firmą: ……………….., 
NIP:…………………,REGON: ………………, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. 
Zwaną/ym dalej Wykonawcą. 
 
Strony zawierają umowę następującej treści: 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż fabrycznie nowych żaluzji pionowych typu verticale, 

do pomieszczeń Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie, zgodnie z wymaganiami 
i parametrami Zamawiającego określonymi w szczegółowym opisie zamówienia, stanowiącym załącznik 
nr 2 do Umowy oraz ofercie Wykonawcy. 

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności dostawę żaluzji pionowych typu verticale, do pomieszczeń 
biurowych, wraz z montażem, dokładnie wskazanych przez Zamawiającego, tj. do Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii zlokalizowanego w Warszawie przy ulicy Wspólna 2, zgodnie z harmonogramem 
opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym.  

3. Przed dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy 
dostarczy próbki materiałów, z jakich będzie wykonany przedmiot umowy. Po zaakceptowaniu próbek 
przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy i zamontuje całą partię przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z treści umowy z należytą starannością z uwzględnieniem 
wytycznych/wymogów/instrukcji dotyczących montażu przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca przed wykonaniem zamówienia zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów 
wszystkich okien wskazanych przez Zamawiającego. 

6. Wszystkie dostarczane żaluzje pionowe typu verticale, muszą być nowe, nieużywane, nieregenerowane, 
nie powystawowe, wysokiej jakości nadające się do użytku zgodnie z przeznaczeniem i posiadać 
instrukcję obsługi sporządzoną w języku polskim. 

7. Przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się współdziałać niezwłocznie, przestrzegając 
obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów. 

 
§ 2 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązany jest wskazać i udostępnić Wykonawcy miejsca dostawy elementów 
stanowiących przedmiot zamówienia. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy uczestnictwo upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
w uzgodnieniach, w zakresie realizacji niniejszej umowy. 

 
§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dostawę i montaż fabrycznie nowych żaluzji pionowych typu 

verticale, do pomieszczeń  biurowych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z należytą starannością 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2. Wykonawca zapewni we własnym zakresie sprzęt konieczny do wykonania przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca zapewni niezbędny personel, zdolny do wykonania przedmiotu umowy. 



Zał. nr 3 do wniosku nr BDG-A.2611.5.2019 
z dn. …. .05.2019 

 

Wykonawca dostarczy sprzęt własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do Zamawiającego (w 
miejsca przyszłego użytkowania wskazane przez Zamawiającego) oraz zabezpieczy go do czasu odbioru 
bez dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć do każdego dostarczonego sprzętu instrukcję obsługi 
sporządzoną w języku polskim.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem 
zamówienia i ofertą wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Przedstawicielem Zamawiającego na każdym etapie 
realizacji przedmiotu umowy. 
 

§ 4 
TERMIN REALIZACJI 

1. Termin wykonania całości zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Strony zgodnie przyjmują, iż zawarcie Umowy następuje z dniem złożenia podpisu przez obie Strony. 
Zamawiający składając podpis opatruje Umowę datą i w ten sam dzień informuje Wykonawcę o fakcie 
zawarcia Umowy przesyłając jej skan drogą elektroniczną i jednocześnie przesyłając Wykonawcy jej 
egzemplarz drogą pocztową.   

3. Dostawa odbędzie się w godzinach pracy Zamawiającego i po uprzednim, pisemnym (co najmniej 
dwudniowym) uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym. Dodatkowe koszty związane 
z koniecznością przyjęcia dostawy poza ww. terminem obciążą Wykonawcę. 

4. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się z udziałem przedstawicieli stron i w wypadku braku usterek i wad 
zakończony zostanie podpisaniem protokołu odbioru końcowego, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 

5. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego wniesionych do protokołu odbioru końcowego Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad i usterek  w terminie 3 dni od daty 
otrzymania protokołu z ww. zastrzeżeniami.  

6. Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego 
przez obie strony. 

 
§ 5 

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ……………….. zł netto + 
…..% podatek VAT w wysokości ………..zł, co stanowi kwotę brutto  …………………………. słownie 
………………………………. zł. 

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od dnia 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, po zakończeniu realizacji przedmiotu 
umowy. 

3. Podstawą wystawienia faktury jest protokół, o którym mowa w § 4 ust. 4, potwierdzający odbiór końcowy 
realizacji przedmiotu umowy. 

4. Strony ustalają, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego 
odsetek ustawowych. 

 
§ 6 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej umowy będzie 
……………………………………………………………… nr tel.: ……….., e-mail: …………….. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy będzie 
……………………………………………………………… nr tel.: ……….., e-mail: …………….. 

 
§ 7 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady 
przedmiotu umowy zostaje udzielona na okres 24 miesięcy, liczony od daty odbioru końcowego. 

2. Gwarancji podlegają wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnianie deklarowanych przez 
producenta funkcji użytkowych i jakościowych stwierdzone w dostarczonym przedmiocie umowy. 
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3. Zgłoszenie ujawnionych wad lub usterek w przedmiocie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej 
niezwłocznie po ich ujawnieniu pocztą, na adres email, czy też na numer fax. Wykonawcy. 

4. Wszelkie wady i usterki w przedmiocie umowy ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji jakości 
Wykonawca usunie swoim staraniem oraz na swój koszt i na swoje ryzyko w terminie i formie 
uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie dłuższym niż 14 dni.  

5. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do usunięcia wad i usterek lub nie usunięcia ich 
w uzgodnionych terminach, Zamawiający będzie miał prawo zlecić wykonanie prac objętych rękojmią lub 
gwarancją jakości innemu podmiotowi obciążając Wykonawcę kosztami takiego zastępczego wykonania 
i na ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia na koszt własny wszelkich szkód powstałych z jego winy 

w wyniku prowadzonych prac montażowych. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za sprzedane wadliwe żaluzje pionowe typu 
verticale od dnia wydania ich Zamawiającemu. 

 
§ 8 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy 
dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości bądź rękojmi za wady, 
powstałe wyłącznie z winy Wykonawcy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto 
za każdy dzień opóźnienia, opóźnienie liczone jest od dnia następnego po dniu ustalonym jako termin 
usunięcia wad, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, opóźnienie liczone jest od dnia następnego po dniu 
ustalonym jako termin usunięcia wad, 

d) z tytułu odstąpienia od umowy w całości lub części przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 
leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, są naliczane niezależnie i podlegają sumowaniu. Suma kar 
umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia umownego brutto  

3. Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone w Umowie kary umowne lub też szkoda 
powstanie z przyczyn innych niż te, ze względu, na które zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, będą potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub 
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, a w przypadku braku 
możliwości potrącenia będą płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu 
do zapłaty, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.  

5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania Umowy, w tym 
związana z opóźnieniem, skutkująca w szczególności obowiązkiem zapłaty kar umownych, wyłączają 
jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej lub zawinione przez Zamawiającego 

 
§ 9 

ZMIANA UMOWY 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy, może ulec zmianie w przypadku nie wynikającym z winy 
Wykonawcy, przy zachowaniu ostatecznej ceny za wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy poprzez 
ograniczenie zakresu rzeczowego zamówienia przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia 
umownego na podstawie cen wynikających z oferty Wykonawcy. 

3. Zmiany, o których mowa powyżej muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego.  

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić pisemnie pod rygorem nieważności za zgodą dwóch 
Stron. 



Zał. nr 3 do wniosku nr BDG-A.2611.5.2019 
z dn. …. .05.2019 

 

 
§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązujące dotyczące przedmiotu Umowy.  

2. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie Umowy, których nie da się 
rozstrzygnąć w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.  

3. Strony umowy oświadczają, iż wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na adresy 
wskazane w umowie. W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się 
zawiadomić drugą stronę pisemnie o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, iż korespondencja kierowana 
na adres dotychczasowy została skutecznie doręczona. 

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 

5. Integralną część umowy stanowi Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oferta Wykonawcy.  

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

Zał. nr 1. Protokół odbioru końcowego. 
Zał. nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
   ZAMAWIAJĄCY:                   WYKONAWCA:  
       

 


