
 

Załącznik Nr 2 do SWZ 

Projektowane zapisy umowy 

Umowa Nr ZG-NZP.3420.3.2021 

 

z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie __________________________________________, na podstawie ____________________ 

ustawy ________________________________________________________________________ 
 
zawarta w dniu ………………. roku w Poznaniu 
pomiędzy stronami: 

 
Miasto Poznań 
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ 
reprezentowane przez: Andrzeja Krygiera - Dyrektora 
ul. Gronowa 20,61-655 Poznań, 
NIP 209-00-01-440, 

zwane dalej Zamawiającym 

 
a: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
NIP: ……………………., REGON: ……………….. 
 

zwanymi dalej Wykonawcą 
 

§ 1.  

Przedmiotem umowy jest rozbudowa systemu SAN – zakup i dostawa do Zarządu Geodezji  
i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu, przy ul. Gronowej 20. 

Szczegółowy zakres i sposób wykonania zamówienia został opisany w SWZ oraz załączniku do 

umowy – Specyfikacja techniczna OPZ – zał. nr 2 do umowy oraz w złożonej ofercie – zał. nr 1 
do umowy. 

 

§ 2.  

Termin realizacji umowy: ……………………………. od dnia zawarcia umowy. 
 

§ 3.  

1. Przedmiot umowy określony w § 1 dostarczony i wykonany zostanie przez Wykonawcę na 
jego koszt i ryzyko do ZGiKM GEOPOZ, przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w miejscu wykonania dostawy.  
3. Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone zostanie przez Strony protokołem. 
4. Z chwilą wydania przejdą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z przedmiotem 

umowy oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 
 

§ 4.  

1. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 nastąpi protokolarnie, w terminie 
do 7 dni od dnia wykonania. 



 

2. Wykonawca nie ma prawa do samodzielnego sporządzenia protokołu, jeżeli 
Zamawiający kwestionuje przedmiot umowy i zgłasza do niego pisemne zastrzeżenia. 

3. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do odbioru dostawy: 
- Krzysztof Kudłaszyk, 

- Maciej Modrzyński. 
 

§ 5. 

1. Zamawiający może wystosować po dostawie sprzętu zapytanie do producenta z prośbą 
o weryfikację numerów seryjnych dla potwierdzenia zgodności ze specyfikacją i zastrzega 
sobie prawo odstąpienia od umowy i nie podpisania odbioru sprzętu w przypadku 

rozbieżności w zapisach. 
2. Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym, legalnym kanale dystrybucyjnym 

producenta. 
3. Zamawiający wraz z dostawą wymaga dostarczenia oświadczenia producenta w języku 

polskim lub innym wraz z tłumaczeniem na język polski, wystawionego przez polskie 
przedstawicielstwo producenta, potwierdzającego, że oferowany sprzęt jest fabrycznie 

nowy i nie był używany w żadnym innym projekcie zawierające : 
a) wykaz sprzętu, 
b) potwierdzenie, iż oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnego źródła, 
c) potwierdzenie oferowanej gwarancji z czasem reakcji. 

 

§ 6. 

1. Strony przyjmują, że ceny za przedmiot umowy wyrażone są w złotych polskich. 
2. Łączna cena brutto zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, wynosi 

……………… zł, w tym podatek od towarów i usług VAT ……..%. 
3. Należność za wykonanie umowy będzie przekazana przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane w fakturze lub fakturach częściowych, w terminie do 14 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego. 
4. Dopuszcza się fakturowanie częściowe z tytułu: 

a) dostawy sprzętu, 
b) realizacji usług towarzyszących. 

5. Wykonawca wystawi fakturę lub faktury częściowe z tytułu wykonania umowy nie 
wcześniej niż w dniu podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

6. Płatność należności za usługę będzie realizowana przez Zamawiającego przelewem 
na konto Wykonawcy nr…..………………………………………… w terminie 14 dni od daty 
otrzymania faktury. W przypadku nieterminowej regulacji należności Wykonawcy 
przysługują odsetki w ustawowej wysokości. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia 
rachunku Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w umowie i na 

fakturze będzie rachunkiem rozliczeniowym, umieszczonym na białej liście podatników 
VAT. 

8. Jeśli wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie będzie rachunkiem 
rozliczeniowym i nie zostanie umieszczony na białej liście podatników VAT, Zamawiający 
wstrzyma płatność do czasu przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowego numeru 
rachunku bankowego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 

9. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy w przypadku 
zapłaty należności umownych po terminie spowodowanej nieposiadaniem 
lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego i niezgodnością numeru rachunku 
bankowego wskazanego na białej liście podatników VAT. 

10. Dane Zamawiającego do wystawiania faktury: 

Nabywca: 

Miasto Poznań 
pl. Kolegiacki 17 
61-841 Poznań 
NIP 209-00-01-440 



 

Odbiorca : 
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ 
ul. Gronowa 20 
61-655 Poznań 

W przypadku braku możliwości wystawienia faktury przez kontrahenta z pozycjami: 
Nabywca, Odbiorca można stosować w fakturach otrzymywanych w formie papierowej 
dotychczasową formę faktury: 

Miasto Poznań 
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ 
61-655 Poznań 

ul. Gronowa 20 
NIP 209-00-01-440 

 
11. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, musi ona zostać 

przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 9 listopada o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191, z późn. zm.). Identyfikatorem zamawiającego jest nr 
GLN 5907459620375. 

 

§ 7. 
 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. W przypadku nieterminowej dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,2% ceny brutto wymienionej w § 6 ust. 2, za każdy dzień zwłoki. 
Zamawiający nie dopuszcza opóźnienia większego niż 6 dni. W przypadku opóźnienia 
większego niż 6 dni Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od 

umowy z winy Wykonawcy. 
3. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 20% wynagrodzenia umownego 
brutto. 

4. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 20% wynagrodzenia umownego 

brutto. 
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony wynosi 30% 

wartości umowy. 
6. Postanowienia ust. 1-4 nie wykluczają stronom umowy prawa do dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

§ 8.  

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 
2. Zmian umowy można dokonywać wyłącznie na zasadach określonych w ustawie Pzp 

oraz wskazanych i opisanych w SWZ. 
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 i 2 podlega unieważnieniu. 

 

§ 9.  

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1). wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 



 

pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli nie stanowią inaczej przepisy ustawy z 

dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych. 
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

powszechny w Poznaniu. 
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach 

oryginału, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca trzy egzemplarze Zamawiający. 
5. Załączniki do umowy: 

1) Formularz ofertowy Wykonawcy; 
2) Specyfikacja techniczna – OZP. 

 
 
 

     ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 
 


