Zalqcznik Nr 2 do
zaproszenia do zioienio oferty cenowej

UMOWA -Projekt
Znak: IM.272.1.45.2018

W dni u
2018 roku miedzy SKARBEM PANSTW A reprezentowanym przez
Staroste Koneckiego - Pana Bogdana Sobonia wykonujacego zadania z zakresu administracji
rzadowej ,
zwanym
w
dalszej
tresci
" ZAM AWIAJJ\CYM" ,
a
firma
..............................................., reprezentowana przez
zwanq
w dalszej czesci " WYKON AWCJ\, zostala zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:

§1
ZAMAWIAJJ\CY zamawia, a WYKONA WCA zobowiazuje sie do sporzadzenia
dokumentacji geodezyjnej niezbednej do dokonania aktualizacji operatu ewidencji grunt6w
i budynk6w w zakresie uzytkow gruntowych dla nieruchomosci Skarbu Panstwa oddanej
w uzytkowanie wieczyste na rzecz osoby fizycznej, oznaczonej w ewidencji grunt6w jako
dzialka Nr 1291/1440 powierzchni 0,0680 ha polozonej w obr. 0003 m. Konskie objetej ksiega
wieczysta Nr KIlK/00057331/9.

§2
Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ustawa z dnia 17 maja 1989 I. Prawo geodezyjne i kartograjiczne (t.j. Dz. U. z 2017 I. poz. 2101 z pozn. zm.)
i wydanymi najej podstawie rozporzadzeniami wykonawczymi.
2. W zakresie sporzadzonej dokumentacji WYKONAWCA zobowiazany jest bez
dodatkowego wynagrodzenia, do udzielania wyjasnien w toku prowadzonego przez
Staroste Koneckiego postepowania administracyjnego, w kt6rym sporzadzona przez
WYKONAWC~dokumentacja stanowic bedzie material dowodowy.
WYKONAWCA oswiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, wymagane uprawnienia
oraz potencjal niezbedny do wykonania przedmiotu umowy.

1.

§3
1. Ustala sie termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 listopada 2018 r.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy rozumie sie date przyjecia operatu technicznego do
zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Konskich,

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie brutto
w wysokosci :
zl (slownie zlotych:
), w tym:
wynagrodzenie netto:
zl
podatek VAT:
zl
2. Cena okreslona w umowie jest niezmienna przez caly okres jej obowiazywania.
3. Zaplata za wykonanie przedmiotu umowy nastapi po przyjeciu sporzadzonej dokumentacji
do
Powiatowego
Osrodka
Dokumentacji
Geodezyjnej
i
Kartograficznej
w Koriskich, w formie bezgot6wkowej , na wskazany przez WYKONAWC~ rachunek

bankowy w tenninie 10 dni od daty otrzymania faktury/rachunku wraz z podpisanym przez
obie Strony koncowyrn protokolern odbioru. Data zaplaty jest dzien obciazenia rachunku
ZAMAWIAJA.CEGO.
4. Fakture WYKONAWCA wystawi w nastepujacy spos6b: Nabywca - Powiat Konecki, ul.
Stanislawa Staszica 2, 26-200 Konskie, NIP 658-19-55-636, Odbiorca - Starostwo
Powiatowe w Konskich, ul. Stanislawa Staszica 2,26-200 Konskie,
§5
Strony ustalaja odpowiedzialnosc za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan
umownych:
1. WYKONAWCA zobowiazany jest zaplacic ZAMAWIAJA.CEMU nastepujace kary
umowne:
a) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w §3 ust. 1
w wysokosci 1% naliczonej od wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
naleznej za kazdy dzien zwloki,
b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, 0 kt6rym mowa w §4 ust. 1.
2. ZAMAWIAJA.CY zaplaci WYKONAWCY kary umowne :
a) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn, za kt6re odpowiada
ZAMAWIAJA.CY-20 % wynagrodzenia brutto, 0 kt6rym mowa w §4 ust.l ,
b) za zwloke w uregulowaniu naleznosci wynikajacych z faktury/rachunkuodsetki w wysokosci ustawowej.
3. W przypadku wystapienia kar umownych naleznych ZAMAWIAJA.CEMU, 0 kt6rych
mowa w §5 ust.l umowy, ZAMAWIAJA.CY wystawi note i wezwie WYKONAWCI;: do
uregulowania naleznych mu kar w tenninie wskazanym w nocie. W przypadku
nieuregulowania kar przez WYKONAWCI;: w ustalonym tenninie, badz zlozenia przez
niego stosownego oswiadczenia, ZAMAWIAJA.CY potraci je z faktury/rachunku
wystawionej przez WYKONAWCI;:.
4. Jezeli opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy bedzie wieksze niz 20 dni ,
ZAMA WIAJA.CY odstapi od umowy i naliczy kare umowna w wysokcsci 40%
wynagrodzenia brutto, 0 kt6rym mowa w § 4 ust. 1. Kary z ust. 1 nie rnaja w6wczas
zastosowania.
§6
1. W przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron WYKONAWCI;:
obciazaja nastepujace obowiazki szczegolowe:
a) WYKONAWCA prz y udziale ZAMAWIAJA.CEGO sporzadzi szczegolowy protokol
inwentaryzacji prac wedlug stanu na dzien odstapienia, w tenninie 7 dni roboczych od
daty odstapienia od umowy.
b) WYKONAWCA zglosi ZAMAWIAJA.CEMU gotowosc do odbioru prac przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za kt6re WYKONAWCA nie
odpowiada.
2. Odstapienie od umowy powinno nastapic w fonnie pisemnej.

§7
Strony uzgadniaja, ze zamowierne objete umowa nie moze stanowic przedmiotu cesji
w rozumieniu art. 509 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

§8
WYKONAWCA w zakresie objetym niniejsza umowa zobowiazuje sie do przestrzegania
postanowien ustawy z dnia 10 maja 20 18 1". 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. poz . 1000).
§9
1. Ustala sie, ze prace bedace przedmiotem niniejszej umowy objete beda 3 -Tetnia rekojmia.
2. W okresie rekojmi WYKONAWCA zobowiazany jest do usuniecia zauwazonych
i zgloszonych przez ZAMAWIAJJ\.CEGO wad i usterek na wlasny koszt w terminie realnie
najkr6tszym, lecz nie pozniej niz 14 dni od daty doreczenia WYKONAWCY protokolu
usterek. Zakres do wykonania stwierdzonych wad i usterek zostanie kazdorazowo
okreslony w protokole usterek.
3. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie wywiaze sie ze zobowiazan okreslonych
w ust. 2, ZAMAWIAJJ\.CY zleci usuniecie wad i usterek osobie trzeciej obciazajac
kosztami WYKONA WC~.

§10
W sprawach nieuregulowanych rumejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 1". Kodeks cywilny.

§11
W szelkie zrmany mruej szej umowy wymagaj q formy pisemnej pod rygorem
riiewaznosci.

§12
Ewentualne spory mogace wyniknac w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
podlegaja rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy dla siedziby ZAMAWIAJJ\.CEGO.

§13
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych
ZAMAWIAJJ\.CEGO , jeden dla WYKONAWCY.
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