PROJEKT

UMOWA Nr ............................
O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
Zawarta w dniu ………2016 roku w Poznaniu pomiędzy:
Powiatem Poznańskim – Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej, 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 zgodnie z art. 39 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.).
§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
następujących prac geodezyjno - kartograficznych:
założenie komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowanie
geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (bez
sieci elektroenergetycznej) w systemie Geo-Info VI Mapa dla obrębu
………………………………,
gmina
………………………………,
województwo
wielkopolskie.
§2
1. Wymagania techniczne dotyczące przedmiotu umowy określają WARUNKI
TECHNICZNE stanowiące załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, sporządzony w postępowaniu w wyniku którego niniejsza umowa zostaje
zawarta (zwany dalej ,,SIWZ”).
2. Przedmiot umowy Wykonawca wykona z własnych materiałów.
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez podwykonawcę w zakresie prac wskazanych
niżej: …………………………………………………………………………………………
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§3
Ustala się, że: całkowite wykonanie i zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy nastąpi do
dnia …………………r.
Do odbioru przedmiotu umowy o którym mowa w § 1, zastosowanie mają zapisy § 6
niniejszej umowy.
§4
Wynagrodzenie (cenę umowną) za wykonanie przedmiotu umowy, ustala się w wysokości
……………………. zł brutto (słownie: …………………………………………………)
w tym obowiązujący podatek VAT – na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Strony w trakcie trwania niniejszej umowy wykluczają możliwość zmiany ceny
przedmiotu umowy.

§5
1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika prac.
2. Zamawiający jest uprawniony do przeglądania dziennika prac, kontrolowania postępu
i jakości prac oraz wpisywania uwag i zaleceń przez upoważnionego do tego pracownika.
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§6
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość odbioru prac pisemnie.
Zamawiający wyznaczy datę i miejsce odbioru prac oraz powiadomi o tym Wykonawcę na
piśmie.
Odbioru prac dokonuje Komisja odbioru powołana przez Zamawiającego, o której składzie
Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.
Z czynności odbioru Zamawiający sporządza protokół, który po podpisaniu przez obie
strony doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.
Wykonawca jest zobowiązany w toku czynności odbioru przekazać Zamawiającemu
kompletny operat techniczny i dokumenty prawno – techniczne określone w SIWZ.

§7
1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 zostanie wypłacone w terminie 14 dni od daty
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań, NIP: 781-18-57-850.
2. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru o którym mowa w § 6.
§8
1. W razie stwierdzenia w trakcie czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad powstałych
z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nadających się do usunięcia, Zamawiający
wyznaczy termin na usunięcie wad przez Wykonawcę, powiadamiając o tym Wykonawcę
pisemnie.
2. W razie stwierdzenia w czasie odbioru wad powstałych z przyczyn, za które odpowiada
Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od
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umowy jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy po raz drugi, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego. Koszty powtórnej realizacji przedmiotu umowy
poniesie w całości Wykonawca. Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu umowy
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
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§9
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonanej części umowy.
W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność poznosi Wykonawca, zobowiązany jest on do zapłaty kary umownej na
rzecz Zamawiającego w wysokości 15% całkowitej wartości umowy.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kary umownej w wysokości 15% całkowitej wartości umowy.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, zobowiązany jest on do zapłaty kary
umownej na rzecz Wykonawcy w wysokości 15% całkowitej wartości umowy. Nie
dotyczy to sytuacji opisanej w ust. 1.
Strony ustalają, iż Strona uprawniona do odstąpienia od umowy złoży oświadczenie
o odstąpieniu od umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone w formie pisemnej
pod rygorem nieważności, a ponadto powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za
rozwiązaną po doręczeniu drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania do pełnej wysokości
poniesionej szkody.

§ 10
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) 0,2% ceny umownej brutto określonej w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki
w wykonaniu prac,
b) 0,5% ceny umownej brutto określonej w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu
wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, liczonej od dnia
wyznaczonego na termin usunięcia wad.
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§ 11
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności
wymienionych w art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a zmiany nie są
zmianami istotnymi w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy.

§ 12
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają z upływem……… miesięcy od dnia odbioru
przedmiotu umowy.

§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 14
Spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu
powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z którego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

