UMOWA

Nr PN/…….. /11

W dniu ……………. 2011 r. w Radziejowie pomi dzy Starostwem
Powiatowym w Radziejowie reprezentowanym przez Starost
–
Pana…………………………….., przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu
Pani – ……………………………, zwanej dalej „Zamawiaj cym” z jednej
strony, a ……………………………………….., NIP – ……………….., zwanym
w tre ci umowy „Wykonawc ” z drugiej strony, wybranym w wyniku
przetargu nieograniczonego z dnia ……………. 2011 roku, zawarta została
umowa tre ci nast puj cej :
§ 1. „ Zamawiaj cy” zleca a „ Wykonawca” przyjmuje do wykonania
dzieło
polegaj ce
na - wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów
i budynków – uzupełnienie danych ewidencyjnych dotycz cych budynków
i lokali dla Gminy Dobre, Powiat Radziejowski o powierzchni – 7079 ha,
ilo
działek – 4677, szacunkowa ilo
budynków – 4930 ( plus
szacunkowa ilo budynków do pomiaru – 510 ) szacunkowa ilo budynków
stanowi cych odr bn
nieruchomo
– 60 , szacunkowa ilo
lokali
stanowi cych
odr bn
nieruchomo
–
220.
§ 2 „ Zamawiaj cy” dostarczy „Wykonawcy” prac materiały wyj ciowe
znajduj ce si w Powiatowym O rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Radziejowie
§ 3. Ustala si termin:
- rozpocz cia wykonania umowy na dzie - 3 od dnia podpisania umowy
- zako czenie opracowania projektu operatu ewidencyjnego, kontrola wst pna
– 20 wrze nia 2011 roku
- wyło enie do wgl du projektu operatu opisowo – kartograficznego –
20 listopada 2011 roku
§ 4. Cen ł czn brutto za wykonanie prac okre lonych w § 1 umowy
ustala
si
na
kwot
– …………………..……… zł ( słownie:
…………………………………………………………………………….. złotych)
§ 5. 1. „Wykonawca” jest zobowi zany do prowadzenia dziennika robót.
2. „Zamawiaj cy” jest uprawniony do przegl dania dziennika robót,
kontrolowania post pu i jako ci robót oraz wpisywania uwag i zalece .
§ 6. 1. „Wykonawca” zawiadomi „ Zamawiaj cego” o dniu gotowo ci do
odbioru prac, a „Zamawiaj cy” przeprowadzi odbiór w terminie
uzgodnionym przez strony, najpó niej w ci gu 7 dni od daty gotowo ci
do odbioru. O ile strony nie uzgodni inaczej miejscem odbioru prac
b dzie Powiatowy O rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Radziejowie.
2. Z czynno ci odbioru „Zamawiaj cy” sporz dza protokół , który po
podpisaniu przez obie strony dor czy „ Wykonawcy” w dniu zako czenia
odbioru.

3. Operat w wyniku wykonania roboty skompletowany b dzie zgodnie
z ustaleniami zawartymi w protokóle odbioru.
4. Je eli „Zamawiaj cy” nie dokona odbioru w terminie wynikaj cym
z § 6 ust. 1, ”Wykonawca” mo e wystawi faktur VAT za wykonanie
prac.
§ 7. 1. „Zamawiaj cy” i „ Wykonawca” robót mog
skorzysta
z powołanych przez siebie i na swój koszt rzeczoznawców.
2. „Wykonawca” jest zobowi zany w toku czynno ci odbioru przedstawi
„Zamawiaj cemu”
kompletny
operat
techniczny
oraz
zestawienie
faktycznie wykonanych jednostek.
§ 8. Rozliczenie finansowe za wykonanie prac nast pi na podstawie faktur
VAT sporz dzonych przez „ Wykonawc ” na podstawie protokółu odbioru,
na kwot w nim ustalon
i po zrealizowaniu jego postanowie
ko cowych, b d zgodnie z § 6 ust p 4 umowy.
§ 9. 1. W razie stwierdzenia w trakcie czynno ci odbioru wad,
powstałych z przyczyn, za które odpowiada „Wykonawca”, nie nadaj cych
si do usuni cia, a wady te umo liwiaj u ytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem -„ Zamawiaj cy” obni a wynagrodzenie
( o którym mowa w § 4 ) odpowiednio do utraconej warto ci u ytkowej.
2. W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie r kojmi wad,
powstałych z przyczyn, za które odpowiada „Wykonawca”, nie
nadaj cych si
do usuni cia, a wady te uniemo liwiaj
u ytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – „Zamawiaj cy” mo e
odst pi
od umowy, lub
da
wykonania umowy po raz drugi,
a „Wykonawca” naprawi na koszt własny szkody poniesione przez
„Zamawiaj cego”.” Zamawiaj cy”
mo e
równie
zleci
wykonanie
zast pcze innemu „ Wykonawcy”. Koszty zwi zane z realizacj
nowej
umowy poniesie w cało ci „ Wykonawca”.
§ 10. 1. „Wykonawca” zobowi zany jest zapłaci „Zamawiaj cemu” kar
umown w wysoko ci 10 % ceny umownej w przypadku odst pienia od
umowy z powodu okoliczno ci, za które odpowiada „Wykonawca”.
„Wykonawca” mo e odst pi od wykonania umowy jedynie do czasu
przyst pienia do jej realizacji. Po rozpocz ciu prac przez „Wykonawc ”
zastosowanie b d miały postanowienia zawarte w § 9 ust. 2.
2. „Wykonawca” zobowi zany jest zapłaci
„Zamawiaj cemu” kar
umown w wysoko ci:
1/ 0,2 % ceny umownej za ka dy dzie zwłoki w wykonaniu prac,
2/ 10 % ceny umownej za zgłoszenie do odbioru prac z wadami,
3/ 0,2 % ceny umownej za ka dy dzie
zwłoki w usuni ciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r kojmi za wady, liczonej od
dnia wyznaczonego na termin usuni cia wad.
3. „Zamawiaj cy” zobowi zany jest zapłaci „Wykonawcy” kar umown
w wysoko ci 10 % ceny umownej w przypadku odst pienia od umowy
z powodu okoliczno ci, za któr odpowiada „ Zamawiaj cy”.
4.
słu y prawo dochodzenia odszkodowania przekraczaj cego
wysoko kary umownej.

§ 11. W razie wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e
wykonanie umowy nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na
było przewidzie w chwili zawarcia umowy, „ Zamawiaj cy” mo e odst pi
od umowy w terminie 30 dni od powzi cia wiadomo ci o powy szych
okoliczno ciach. W takim wypadku „Wykonawca” mo e
da jedynie
wynagrodzenia nale nego za wykonanie cz ci umowy.
§ 12. „Wykonawca” zobowi zuje si
do wykonania prac zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami prawa, instrukcjami technicznymi oraz
z nale yt staranno ci w zakresie wykonywania robót geodezyjnych.
§ 13. Zmiany niniejszej umowy wymagaj
niewa no ci.

formy pisemnej pod rygorem

§ 14. Nale no
za wykonan i przyj t bez zastrze e prac płatna
b dzie przelewem z konta „ Zamawiaj cego” w terminie 30 dni od daty
dor czenia „Zamawiaj cemu” faktur wystawionych zgodnie z § 8.
§ 15. Uprawnienia z tytułu r kojmi za wady fizyczne pracy wygasaj
z upływem 3 lat od dnia odbioru.
§ 16. W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówie publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.)
§ 17. Umowa niniejsza sporz dzona została w 3 jednobrzmi cych
egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje „ Zamawiaj cy”,
a jeden egzemplarz „Wykonawca”.

Zamawiaj cy :

Wykonawca :

