- istotne postanowienia umowy-

UMOWA
nr ……………………

zawarta dnia ……………………w
Piotrkowie Tryb., pomiędzy Miastem Piotrków
Trybunalski z siedzibą w Piotrkowie Tryb. przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, zwanym
dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………….
a
…………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) zawarta została umowa, o treści
następującej:

1.

2.

3.
4.
5.
6.

§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na
przeprowadzeniu okresowej modernizacji szczegółowych osnów geodezyjnych na terenie
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie przeglądu i inwentaryzacji punktów a także
aktualizacji bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych, mającej na celu
doprowadzenia jej do zgodności ze standardem wynikającym z obowiązujących przepisów
prawa.
przeprowadzeniu okresowej modernizacji szczegółowych osnów geodezyjnych na terenie
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie przeglądu i inwentaryzacji punktów a także
aktualizacji bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych w celu doprowadzenia jej
do standardu wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
Szczegółowe aspekty dotyczące wykonania zamówienia zostały omówione
w „ opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności
dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1.
Wykonawca
oświadcza,
iż
przedmiot
umowy
zostanie
zrealizowany
z zachowaniem umówionych terminów oraz należytej staranności.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie: do dnia
8 grudnia 2014 r.

§2
1. Wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy materiały zapewni Wykonawca
we własnym zakresie i na własny koszt, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy dane niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu
Umowy na zasadach i w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne
i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów
z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333) lub innych przepisów obowiązujących
w dniu udostępnienia.
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3. Wykonawca zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim materiałów stanowiących
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny oraz wykorzystania ich do sporządzania
jakichkolwiek kopii lub materiałów pochodnych niezwiązanych z realizacją prac będących
przedmiotem Umowy.
§3
1. Wykonawca
oświadcza,
że
posiada
odpowiednią
wiedzę,
doświadczenie
i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wykonuje zamówienie samodzielnie.
3. W przypadku konieczności przeprowadzenia uzgodnień szczegółowych realizacji
zamówienia, Wykonawca przeprowadza te uzgodnienia z Kierownikiem Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Geodetą Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
lub z innym wyznaczonym przez nich pracownikiem Referatu Geodezji, Kartografii
i Katastru. Uzgodnienia dokonywane są na piśmie, na podstawie „Dziennika robót”
prowadzonego przez Wykonawcę.
§4
1. Wykonawca realizuje zamówienie zgodnie z harmonogramem sporządzonym na zasadach
wyszczególnionych w punkcie 1 opisu przedmiotu zamówienia.
2. Odbiór wykonanych prac prowadzony zostanie zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie
5 opisu przedmiotu zamówienia.
§5
1. Strony oświadczają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie
ryczałtowe.
2. Za terminowe wykonanie całego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy określonego
w § 1, bez wad, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, którego wysokość
ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.
3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę:
- netto: ………. zł (słownie: …………………………………………… złotych 00/100),
- brutto: ………zł (w tym podatek VAT 23%) (słownie: ………………..złotych 00/100).
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.3 wyczerpuje wszystkie żądania finansowe
Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, w tym koszty
udostępnienia danych, o których mowa w § 2 ust. 2 i zgłoszenia, przy czym Zamawiający
zapłaci wynagrodzenie wyłącznie za przedmiot Umowy prawidłowo wykonany i odebrany.
5. Zamawiający nie udziela żadnych zaliczek na poczet realizacji przedmiotu Umowy.
8. W przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie
realizacji Umowy, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 nie ulegnie zmianie.
6. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w ciągu
7 dni od daty jej przedłożenia Zamawiającemu.
7. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku
Zamawiającego, na konto Wykonawcy nr: ……………………………………………...
8. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego.
9. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP ………………….
10. Fakturę należy wystawić na: Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego
10, NIP 771-27-98-771.

§6
1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika postępu prac oraz dziennika
robót.
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2. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania postępu i jakości prac objętych
przedmiotem Umowy oraz wpisywania swoich uwag i zaleceń do dziennika robót
wiążących Wykonawcę w granicach przedmiotu Umowy.
3. Prawidłowość wykonania prac będzie kontrolowana przez przedstawicieli Zamawiającego,
co najmniej pięć razy w trakcie realizacji Umowy. Wykonawca zapewni udział swojego
upoważnionego przedstawiciela w czynnościach kontrolnych. Nie zapewnienie udziału
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje czynności kontrolnych.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.
3.

4.

§7
Wykonawca do dnia zawarcia niniejszej umowy wnosi zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, to jest ……… zł,
w formie gotówki.
Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia należytego
wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za
wady oraz na okres gwarancji.
Pozostałe 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarantujące
zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty ich
ostatecznego odbioru lub wygaśnie po upływie ważności gwarancji bankowej
(ubezpieczeniowej).
Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po
upływie okresu rękojmi za wady lub wygaśnie po upływie ważności gwarancji bankowej
(ubezpieczeniowej).
Zamawiający skorzysta z prawa do wykonania zastępczego w przypadku rozwiązania
umowy z winy Wykonawcy.

§8
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy wykonany zostanie
z zachowaniem należytej jakości, bez wad i usterek, zgodnie z wymogami niniejszej
umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca udziela na przedmiot niniejszej umowy 18 miesięcznej rękojmi za wady
liczonej od daty odbioru całości zamówienia.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca
zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia w terminie 5 dni roboczych
od daty zgłoszenia.
Usunięcie wad potwierdzone zostanie protokołem sporządzonym przez Zamawiającego.

§9
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich wszelkich
informacji, które powziął w związku z wykonywaniem niniejszej umowy,
a w szczególności zachowania tajemnicy służbowej i informacji objętych ochroną danych
osobowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji
dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji
niniejszej umowy, jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich
materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógł się zetknąć.
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§ 10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego
w wysokości 20% wartości zamówienia,
b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,3 % wartości zamówienia za
każdy dzień zwłoki,
c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy, w wysokości 0,3 % wartości zamówienia
za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez
Zamawiającego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 11
Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy
rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 1 dla Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y:

W Y K O N A W C A:
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