UMOWA nr ZP.272.1.11.2018

Zawarta w dniu …….. w Lesku pomiędzy Powiatem Leskim Rynek 1, 38-600 Lesko
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:
- Andrzej Olesiuk - Starosta Powiatu Leskiego
- Czesław Gawłowski –Sekretarz Powiatu Leskiego
(działający na podstawie uchwały nr 100.171.2017 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia
13 kwietnia 2017 r., w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych w imieniu powiatu)
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Stanisław Hutek
zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym”
a
Firmą:
REGON:,
z siedzibą:,
reprezentowaną przez:,
zwanym w dalszej treści „Wykonawcą”
– zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
o treści następującej:
§1
Przedmiotem umowy jest: „2 Przetarg: Cyfryzacja części powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego”, która obejmuje (27 000 kart w przeliczeniu na format
A4 ), polegająca na:
1. Przetworzeniu materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez
skanowanie dokumentów nieelektronicznych do postaci elektronicznej,
2. Wpisaniu do ewidencji materiałów zasobu programu „Ośrodek 8” firmy GEOBID
operatów
geodezyjnych
i
innych
materiałów
zasobu
geodezyjnego
i kartograficznego wraz z uzupełnieniem treści ewidencji materiałów zasobu,
o której mowa w rozporządzeniu z dnia 5 września 2013 r., w sprawie organizacji
i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Przypisaniu odpowiednich zakresów rastrowych, działkowych i obszarowych oraz
utworzenie historii działek,
3. Zaimportowaniu utworzonych dokumentów elektronicznych do programu „Ośrodek
8” firmy GEOBID.
Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określają warunki techniczne oraz
specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
§2

1. Wykonawca zobowiązuje się:
1) Wykonać powierzone prace według zasad określonych w obowiązujących przepisach
prawa, zgodnie z obowiązującymi standardami;
2) Zapewnić poprawność merytoryczną oraz wysoką jakość świadczonych usług
i dostarczonych produktów, poprzez powierzenie wykonywania przedmiotu umowy osobom,
które posiadają fachową wiedzę oraz doświadczenie;
3) Informować w formie pisemnej, na każde żądanie Zamawiającego o przebiegu wykonania
umowy;
4) Zapewnić należyty dozór i koordynację działań wchodzących w zakres umowy, w celu
osiągnięcia wymaganej jakości i terminowej realizacji umowy.
2. Z ramienia Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest ……………………
posiadająca stosowne uprawnienia stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§3
1. Ustala się, że całość zdania zostanie wykonana do dnia 21.12.2018 r.
§4
1. Za wykonanie całości zamówienia (cyfryzacji części powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego 2, obejmującej 27 000 kart w przeliczeniu na format A4 ) wykonawca
otrzyma wynagrodzenie
Cena netto: zł (słownie: zł,)
VAT: zł ()
Cena brutto: zł (słownie: zł,)
płatne przez Powiat Leski z:.
2. Ostateczne rozliczenie należności za wykonaną i przyjętą pracę płatne będzie na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie wcześniej niż na dzień podpisania
końcowego protokołu odbioru przez komisję powołaną przez Starostę Powiatu Leskiego, w
terminie 21 dni od daty wystawienia tej faktury.
§5
1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przedmiot prac do odbioru najpóźniej na 14 dni
przed ostatecznym terminem wykonania zamówienia o którym mowa w § 3 ust. 2,
a Zamawiający przeprowadzi w okresie do 14 dni czynności dotyczące odbioru przedłożonej
pracy.
2. Z czynności odbioru Zamawiający sporządza protokół, który po podpisaniu przez strony
doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.
§6
Data sporządzenia i podpisania protokołu odbioru zadania stanowi termin wykonania
zamówienia.
§7
1. Rozliczenie finansowe za wykonanie pracy nastąpi na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru.

2. Zamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu
Zamawiającego.

§8
1. W razie stwierdzenia w trakcie czynności odbioru wad i usterek, które nadają się do
usunięcia, powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca jeśli wady te nie
uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający zgodnie z § 12 zobowiązuje Wykonawcę do ich usunięcia. W razie
nieusunięcia wad przez Wykonawcę w określonym terminie, Zamawiający może
odstąpić od umowy, a Wykonawca naprawi na koszt własny szkody poniesione przez
Zamawiającego.
2. W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie gwarancji wad powstałych
z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia,
uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
- Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi, a Wykonawca naprawi na koszt własny szkody poniesione przez
Zamawiającego.
§9
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku
odstąpienia od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.
2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac tak dalece, że nie jest
prawdopodobne by zdołał je wykonać w terminie określonym w niniejszej umowie
albo nie oddaje przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem określonym w § 3
ust.1 Zamawiający może odstąpić od umowy, a odstąpienia takie będzie traktowane
jako spowodowane okolicznościami za które odpowiada Wykonawca i uprawnia
Zamawiającego do naliczenia kary umownej , o której mowa w §9 ust. 1.
3. Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary
umownej.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 11
Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia wygasają
z upływem 5 lat od daty odbioru końcowego.

§ 12
Wykonawca zobowiązuje się w terminie wskazanym przez Zamawiającego, do bezpłatnego
usunięcia wad i usterek ujawnionych podczas odbioru przedmiotu zamówienia oraz
w okresie objętym gwarancją (klauzula gwarancji).
§13
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz zgody
obu stron.

§14
Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający , a jeden Wykonawca.
§ 16
Integralną część umowy stanowią:
1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące ochrony danych osobowych,
2) Uprawnienia do kierowania pracami geodezyjnymi w zakresach: 1 – geodezyjne pomiary
sytuacyjno-wysokościowe, 2 – rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz
sporządzanie dokumentacji do celów prawnych osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia.

Zamawiający :

Wykonawca:

