
 INSTYTUT  GEODEZJI  I  KARTOGRAFII 

INSTITUTE  OF  GEODESY  AND  CARTOGRAPHY 

      
     

  

KP.26.8.2017         Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

WZÓR  

UMOWY Nr …/2017 
 

 

Zawarta dnia … ………. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: 
 

1. Instytutem Geodezji i Kartografii w Warszawie (02-679), przy ul. Modzelewskiego 27, 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.  

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000176403, 

NIP: 525-000-94-76, REGON 000332305, 
reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu – Roberta Wł. Bauera  

 

zwanym dalej Zamawiającym,  

 

a 
 

2. … 

zwaną/ym dalej Wykonawcą, 

 

powołanymi dalej łącznie jako Strony.  

 
Zważywszy, że  niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowa nia 

przetargowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Strony zgodnie postanowiły: 

 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca niniejszym przyjmuje do wykonania zamówienie 

określone w Części 1/Części 2 ogłoszenia o zamówieniu * (zaznaczyć odpowiednie) na dostawę 
sprzętu komputerowego.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy 

stanowiący jej integralną część. 
 

§ 2 

Termin realizacji zamówienia 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 1, w terminie 30 dni od 

dnia podpisania niniejszej umowy. 
 

§ 3 

Sposób realizacji zamówienia 
1. Dostawa Przedmiotu zamówienia kończy się podpisaniem przez obie Strony protokołu 

zdawczo-odbiorczego, który zostanie przygotowany przez Zamawiającego.  

2. Strony będą współpracować przy realizacji Przedmiotu zamówienia. 
3. Do wykonywania bieżącego nadzoru nad realizacją prac, konsultacji i uzgodnień 

merytorycznych oraz kontaktu uprawnieni są: 

ul. Modzelewskiego 27                tel.: (48-22)  3291-900 

02-679 Warszawa                          fax: (48-22)  3291- 950 

NIP 525-000-94-76;  REGON 000332305                 e-mail: igik@igik.edu.pl 
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a) ze strony Zamawiającego – Jerzy Sus, tel. 22 329-19-80, mail: jerzy.sus@igik.edu.pl; 

b) ze strony Wykonawcy – … 

4. Każda ze Stron ma prawo zmienić osoby wymienione w pkt. 3 powyżej, powiadamiając drugą 
Stronę na piśmie z trzydniowym wyprzedzeniem, bez konieczności sporządzania aneksu do 

niniejszej umowy. 
 

§ 4 

Cena 
1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1, wynosi  … zł (słownie: …) brutto.  

2. Kwota określona w pkt. 1 powyżej, zawiera podatek VAT w wysokości 23 %. 

3. Kwota określona w pkt. 1 powyżej, jest ceną całkowitą obowiązującą przez cały okres trwania 
niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, obejmuje wszelkie ryzyko 
i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1. 

 

§ 5 

Zapłata wynagrodzenia 

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

 

§ 6 

Kara umowna 

1. Zamawiający uprawniony jest do żądania, a Wykonawca zobowiązany do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego na jego żądanie następujących kar umownych: 

a) za każdy dzień opóźnienia w dostawie Przedmiotu zamówienia – kary umownej w 

wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; 
b) za naruszenie zakazu, o którym mowa w § 8 – w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia .  

2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które 
Zamawiający odpowiedzialności nie ponosi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełnia jącego 

przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w ust. 1 i 2 powyżej, na zasadach 

ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  
4. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem należnym 

Wykonawcy. 

 

§ 7 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę, w szczególności w następujących 
przypadkach: 

a) Wykonawca opóźnia się z dostawą Przedmiotu zamówienia  dłużej niż 14 dni, chyba, 
że przyczyną opóźnienia było działanie siły wyższej;  

b) Wykonawca w inny sposób rażąco narusza swoje zobowiązania wynikające z 

niniejszej Umowy i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie 
nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków. 

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, powinno być złożone na 

piśmie pod rygorem nieważności w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny odstąpienia.  

 

§ 8 

Klauzula poufności 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją prac będących 

Przedmiotem umowy mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji tych prac. Wykonawca 
będzie zachowywać obowiązujące zasady ochrony powyższych informacji w  okresie 
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realizacji niniejszej umowy, jak również po jej zakończeniu. Wykonawca nie będzie 

publikować, przekazywać, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku 

realizacją niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zachowa w tajemnicy treść niniejszej umowy.  

3. Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających 
dochowanie zobowiązań określonych w niniejszej klauzuli przez swoich pracowników 

i podwykonawców.  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe  

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy p isemnej pod rygorem 
nieważności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 powyżej.  

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze 

negocjacji przez Strony. W przypadku niemożliwości porozumienia się Stron, wszelkie spory 
będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.  

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym 

dla każdej ze Stron.  
 

 

 
 

 
_______________________   _______________________ 

     Zamawiający            Wykonawca 

 
 

 

 


