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Załącznik nr 3 do Zaproszenia

UMOWA
nr BDG-A.230…...2020

zawarta w dniu ………… 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji 

i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, zwanym dalej "Zamawiającym", 

reprezentowanym przez Beatę Mastalerz – Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Geodezji 

i Kartografii a ……………………………….. , zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez 

………………………………………………….

W treści umowy Zamawiający i Wykonawca zwani są również „Stroną” lub „Stronami”.

§ 1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dostawy i montażu szaf wnękowych w siedemnastu (17) 
pomieszczeniach o następujących nr: 3142, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 
3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159 znajdujących się w siedzibie Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, zgodnie ze Szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia, zawartym w załączniku nr 1 do umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia - przed wykonaniem zamówienia - własnych 
pomiarów wszystkich szaf wnękowych wskazanych przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu - przed dostarczeniem przedmiotu 
umowy, najpóźniej w dniu wykonywania własnych pomiarów - próbki materiałów, z jakich będzie 
wykonany przedmiot umowy, w szczególności drzwi i fronty szaf oraz pawlaczy. 
Po zaakceptowaniu próbek przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy i zamontuje całą partię 
przedmiotu umowy.

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

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy 
technicznej i ustalonymi standardami jakościowymi, stosując fabrycznie nowe materiały.

6. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych.
7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy i pomalowania tynków w wypadku ich uszkodzenia oraz 

naprawy ewentualnych uszkodzeń wyposażenia ruchomego pomieszczeń spowodowanych przez 
Wykonawcę w trakcie prac remontowych, o których mowa w ust. 1, bez dodatkowego 
wynagrodzenia, w terminie określonym w § 3 ust. 1.

§ 2
Wynagrodzenie

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto 
…………. zł (słownie: ……………… złotych), w tym: kwota netto: …………. zł (słownie: 
……………….. złotych), wartość podatku od towarów i usług: …………………. zł (słownie: 
………………………….. złotych).
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2. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem w terminie 14 dni 
po otrzymaniu przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. Płatność zostanie dokonana 
na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………...

3. Zmiana numeru rachunku bankowego wymienionego w ust. 2 nie wymaga sporządzenia aneksu 
do umowy, lecz pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego, i staje się skuteczna z chwilą 
otrzymania przez Zamawiającego pisma wskazującego nowy numer rachunku.

4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Warunkiem wystawiania faktury przez Wykonawcę jest wcześniejsze podpisanie przez obie 

Strony Protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Wzór Protokołu odbioru określa załącznik nr 2 do 
umowy. Odbioru dokonują przedstawiciele Zamawiającego wskazani w § 5 ust. 1 pkt 1 lub inne 
wskazane przez Zamawiającego osoby.

§ 3
Termin realizacji

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 50 dni od dnia jej podpisania.

2. Wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się dniach roboczych w godzinach w godzinach 7:00-
22:00 po uprzednim, pisemnym (co najmniej dwudniowym) uzgodnieniu terminu rozpoczęcia 
realizacji przedmiotu umowy z Zamawiającym. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu 
z Zamawiającym, przedmiot umowy będzie wykonywany poza ww. godzinami oraz w weekendy.

3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia przez 
Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do przekazania Zamawiającemu.

4. Jeżeli przy odbiorze w przedmiocie umowy zostaną stwierdzone wady, Zmawiający:

1) gdy wady są usuwalne – odmówi odbioru do czasu usunięcia wad i wyznaczy terminu na ich 
usunięcie nie krótszy niż 7 dni, a w wypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie – 
obniży wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, zleci naprawę na koszt i ryzyko 
Wykonawcy lub, wedle swego wyboru, odstąpi od umowy;

2) gdy wad nie można usunąć:

a) w przypadku wad nieistotnych – obniży wynagrodzenie,  o którym mowa w § 2 ust. 1,

b) w przypadku wad istotnych – odstąpi od umowy.

5. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania Protokołu odbioru bez 
zastrzeżeń przez obie Strony.

§ 4
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących
okolicznościach i wysokościach:
1) za każdy dzień opóźnienia względem terminu wykonania przedmiotu umowy określonego 

w § 3 ust. 1 – w wysokości 2% kwoty brutto wskazanej w § 2 ust. 1;
2) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – 

w wysokości 20 % kwoty brutto wskazanej w § 2 ust. 1.
2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda 

przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te,
ze względu na które zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia 
odszkodowań na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
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3. Przy dochodzeniu kary umownej Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesienia 
szkody.

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, będą potrącane z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę, a w przypadku braku możliwości potrącenia 
będą płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w nocie obciążeniowej, 
stanowiącej wezwanie do zapłaty, w terminie 7 dni od daty otrzymania jej przez Wykonawcę.

§ 5

Zasady współdziałania stron

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy będą sprawować nw. osoby:
1) ze strony Zamawiającego:

 Barbara Smolarczyk, tel.: +48 56 31 458, e-mail: barbara.smolarczyk@gugik.gov.pl
 Piotr Nowacki, tel.: +48 56 31 458, e-mail: piotr.nowacki@gugik.gov.pl;

2) ze strony Wykonawcy:
………………., tel.: +…………………….; e-mail: ………………………..,

zwane dalej „Nadzorującymi”.
2. Nadzorujący upoważnieni są do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z wykonywaniem 

umowy, przy czym związani są warunkami i terminami ustalonymi w umowie.
3. Każda Strona zobowiązuje się zawiadomić na piśmie drugą Stronę o zmianie swojego 

Nadzorującego lub jego danych kontaktowych; dla skutecznej zmiany Nadzorującego nie jest 
konieczne sporządzenie aneksu do umowy.

4. Nadzorujący mogą komunikować się ze sobą w sprawach związanych z wykonywaniem umowy 
za pomocą środków technicznych – telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną.

§ 6
Warunki zmiany Umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w następujących 
przypadkach:
1) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem wystąpienia przyczyn 

zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących 
niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;

2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie wynikiem zaistnienia siły wyższej, 
tj. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 
przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem 
należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi 
lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

2. Zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 7
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;
2) naruszenia przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego, 
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3) w przypadkach wymienionych w § 3 ust. 4.
2. Odstąpienie od umowy w sytuacjach określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni 

od daty powzięcia informacji przez Zamawiającego o okolicznościach stanowiących przyczynę 
odstąpienia.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od mowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
ze wskazaniem podstawy odstąpienia.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy i nie może żądać odszkodowania ani kar 
umownych.

§ 8
Zachowanie tajemnicy

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy, bez 
względu na formę ich utrwalenia, stanowiących tajemnicę Zamawiającego, uzyskanych w trakcie 
wykonywania umowy. 

2. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy pozyskane 
od Zamawiającego informacje dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury 
technicznosystemowej sieci oraz stosowanych zabezpieczeń. 

3. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy, informacje nie mogą być 
wykorzystane do innego celu, niż do realizacji umowy. 

4. Osoby wykonujące zadania w związku z realizacją umowy na terenie budynków, pomieszczeń 
lub części pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego są zobowiązane do przestrzegania 
obowiązujących u Zamawiającego uregulowań wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa 
informacji. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji przedmiotu umowy zostaną 
poinformowane o poufnym charakterze informacji oraz zobowiązane do zachowania ich 
w poufności. W takim przypadku Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia 
dokonane przez takie osoby, włącznie z odpowiedzialnością materialną.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy, w wypadku 
wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących wynikiem 
naruszenia bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
inne, mające związek z przedmiotem umowy.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. 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.

2. Korespondencja między Stronami, w tym powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli
i wiedzy, z wyłączeniem bieżących kontaktów, o których mowa w § 5 ust. 2 będzie kierowana na 
następujące adresy:
1) Wykonawca –………………………………………….,
2) Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.

3. O każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę.
4. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 3 skutkuje uznaniem za doręczoną korespondencji 

wysłanej na poprzednio wskazany adres.
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5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa otrzymuje Zamawiający,
a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

………………….. …………………..
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