
PROJEKT 

UMOWA NR .............................................. 
DLA CZĘŚCI: XIV, XV  

 
Zawarta w dniu ………2015 roku w Poznaniu pomiędzy: 
Powiatem Poznańskim, w imieniu którego działa Pani Małgorzata Waszak - Dyrektor 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu  
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego PODGiK w Poznaniu–Pani Barbary Szramy 
zwanym w dalszej części Zamawiającym 
a 
przedsiębiorcą: ………………………………………………………………………………... 
(zamieszkałym …………………………………PESEL………………...…………………...) 
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem …………………….., 
w ………………………………………………………………………………………………... 
(wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej, nr NIP……………………….., nr REGON ……………………)  
z siedzibą w: …………………………….  
reprezentowanym przez: ……………………………………  
zwanym w dalszej części Wykonawcą 
 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 
w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych, zgodnie 
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2013r., poz. 907 ze zm.).  

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania OCR FINE READER PRO PL 
BOX / programu zewnętrznego do kopii systemowej Windows Server - do 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu 
- szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

 
§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy określonego w § 1 
w terminie ………. dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszej umowy. 
 

§ 3 
Strony sporządzą w dniu dostawy protokół odbioru przedmiotu umowy.  
 

§ 4 
1. Strony ustalają, że wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi: 

………………………… zł brutto  (słownie: …………………………………………….) 
w tym podatek VAT - zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy. 



 

  

2. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury na: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, NIP: 781-18-57-850. 

3. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru o którym mowa w § 3 niniejszej 
umowy. 

 
§ 5 

Strony w trakcie trwania niniejszej umowy wykluczają możliwość zmiany ceny za wykonanie  
przedmiotu umowy.  
 

§ 6 
Wykonawca ponosi koszt dostawy przedmiotu umowy do Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oraz koszt ubezpieczenia 
przedmiotu umowy na czas dostawy. 
 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

a) 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 
w dostawie przedmiotu umowy, określonego w § 1, ponad termin określony w § 2, 

b) 15% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, w przypadku 
odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. W przypadku powstania szkody przewyższającej wartość kary umownej Zamawiający ma 
prawo żądać odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody. 
                                                                          

§ 8 
1. W razie zaistnienia 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 powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

 
§ 9 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
   

§ 10 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 11 
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 



 

  

 
§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz Wykonawca. 
 
Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część: 
1. opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja ilościowo-jakościowa - załącznik nr 1  
2. oferta Wykonawcy - załącznik nr 2 
 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


