Projekt UMOWY Nr …………..

W dniu …………………….. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy POWIATEM OSTROWIECKIM –
ZARZĄDEM POWIATU z siedzibą w Ostrowcu Św. ulica Iłżecka 37 zwanym dalej
Zamawiającym reprezentowanym przez:
1. Starostę

-

dr Zdzisława Kałamagę

2. Wicestarostę

-

mgr Eligiusza Mich

a………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej
treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następującego zakresu
prac:
Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla miasta Ostrowiec
Świętokrzyski.
§2
Zasięg terytorialny prac obejmuje jednostkę ewidencyjną: miasto Ostrowiec Świętokrzyski ,
o identyfikatorze 260701_1.

§3
1. Rzeczowy zakres zleconych prac związanych z modernizacją szczegółowej wysokościowej
osnowy geodezyjnej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zgodnie z § 5
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2012r. w sprawie
osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012r. poz. 352)
obejmuje: inwentaryzację istniejącej osnowy wysokościowej, analizę stanu istniejących
reperów, wywiad terenowy dla opracowania położenia projektowanych reperów
i przebiegu linii szczegółowej osnowy wysokościowej, opracowanie założeń i projektu
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technicznego założenia szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy, stabilizację
punktów szczegółowej osnowy wysokościowej, sporządzenie opisów topograficznych
i fotoopisów, pomiar szczegółowej osnowy wysokościowej, wyrównanie sieci,
opracowanie wykazu wysokości, wykonanie katalogu reperów, sporządzenie mapy
przeglądowej osnowy wysokościowej, opracowanie bazy danych osnowy wysokościowej
oraz opracowanie metadanych dla utworzonych zbiorów danych przestrzennych.
2. Szczegółowe wymagania techniczne wykonania zlecenia określają Warunki Techniczne
wykonania modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej
stanowiące integralną część umowy – załącznik nr 1.
3. Wymagania techniczne wykonania prac nieokreślone w warunkach technicznych
określają obowiązujące przepisy prawne.
4. Wykonawca przedmiotu umowy zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia
Dziennika Robót.
5. Wszystkie niezbędne do wykonania prac materiały, dostarcza Wykonawca we własnym
zakresie na koszt Zamawiającego uwzględniony w cenie , o której mowa w §5.

§4
1. Ustala się termin zakończenia całości prac objętych przedmiotem umowy do dnia
15 grudnia 2014r.
2. Za datę zakończenia prac uznaje się dzień włączenia wykonanej dokumentacji
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Do wniosku o przyjęcie do zasobu wykonawca załącza zgodnie z §7 pkt. 3
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. –
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych (Dz. U. z 2001r. nr 78,
poz.837) kopię protokołu odbioru prac przez Zamawiającego, po ich komisyjnym
odbiorze.
§5
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
w wysokości kwoty określonej w ofercie Wykonawcy tj.: ……………………… brutto
(słownie: ………………………………………………………………………………..).
2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół komisyjnego odbioru
prac oraz potwierdzenie włączenia wykonanej dokumentacji do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
3. Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
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4. Środki płatnicze pochodzić będą z ……………………………………………………………………………………
w kwocie …………………zł.
§6
1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru.
2. Objęcie funkcji inspektora nadzoru potwierdza się wpisem do dziennika robót.
3. Inspektor nadzoru będzie wypełniał obowiązki i działał w ramach upoważnień
wyszczególnionych w umowie i przepisach odrębnych, a w szczególności:
a. Sprawował kontrolę w zakresie zgodności realizowanych prac z umową,
warunkami technicznymi, uznanymi zasadami techniki i sztuki geodezyjnej,
obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy oraz złożoną przez Wykonawcę
ofertą,
b. Sprawdzał jakość wykonywanych prac na każdym etapie,
c. Potwierdzał faktycznie wykonane prace i sprawował nadzór nad usunięciem
wad i usterek przez Wykonawcę,
4. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną
zastrzeżoną pod rygorem nieważności. W sytuacjach wyjątkowych lub zagrożenia, jeśli
inspektor nadzoru uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, wykonawca powinien
zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru powinien w takiej sytuacji
potwierdzić pisemnie swoja decyzję w ciągu 24 godzin.
5. Korespondencja pisemna pomiędzy inspektorem nadzoru, a wykonawcą w sprawach
merytorycznych prowadzona będzie wyłącznie przez zapisy w Dzienniku Robót.

§7
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca.
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10%
ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Zamawiający.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0.1%
ceny umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu roboty.
4. Kwota kary umownej określona zostanie w protokole, o którym mowa w § 5 pkt. 2
i stanowić będzie podstawę do pomniejszenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy.
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5. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania na ogólnych zasadach, w wysokości przewyższającej karę umowną.

§8
Ustala się, że prace będące przedmiotem niniejszej umowy objęte będą 3-letnią rękojmią.
§9
Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może powierzyć wykonania
zamówienia innym podmiotom.

§10
Wykonawca w zakresie objętym niniejszą umową zobowiązuje się do przestrzegania
postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U.
z 2002r. nr 101, poz. 926 z póżn. zm.)

§11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§13
Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają
orzecznictwu sądu powszechnego.

§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
z umawiających się stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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