
                                                                                                                         Załącznik nr 8  do SIWZ 
 
             (Projekt) 
 

U M O W A  N R …/WPR/2011 

zawarta w dniu .................................... w Ząbkowicach Śl. pomiędzy Starostwem Powiatowym,  
57-200 Ząbkowice Śl. ul. Sienkiewicza 11,   NIP 887-15-58-241, Regon 890722089 zwanym dalej 
Zamawiaj ącym  reprezentowanym przez:  
 
1.  .....................................................  - ......................................................... 
2.  .....................................................  - .........................................................  

a  

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

NIP ……………………... Regon ……………………. 

zwanym dalej Wykonawc ą 

reprezentowaną przez: 

 ..................................................... - ........................................................ 

w rezultacie postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego  zgodnie  z art. 39 - 46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawa 
zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) zawarto umowę o 
następującej treści:   

§ 1  
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie usługi  „ Modernizacja ewidencji gruntów 
i budynków - zało żenie ewidencji budynków i lokali oraz map numeryczn ych dla obszarów 
wiejskich, gminy  Kamieniec Z ąbkowicki”.  
 
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust.1 określa zał. nr 1 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia  projekt  „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków - zało żenie 
ewidencji budynków i lokali oraz map numerycznych d la obszarów wiejskich, gminy  
Kamieniec Z ąbkowicki”.  

§ 2  

Wymagany  termin  wykonania zamówienia do dnia  30 listopada 2011r.   

§ 3  

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia ma obowiązek zgłosić pracę geodezyjną 
w Wydziale Geodezji,  Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich.  
Wszystkie koszty związane z obsługą zgłoszonych prac ponosi Wykonawca.                                                                                                                                                                 

§ 4  

Zamawiający zapewnia Wykonawcy wgląd do danych niezbędnych do wykonania zamówienia, o 
którym mowa w § 1  znajdujących się w zasobie  i danych komputerowych z zachowaniem przepisów  
o ochronie danych osobowych oraz o ochronie informacji niejawnych.  

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy przekazane dane osobowe , zgodnie z treścią 
art.39 ust.2 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz.926 ze zm.) 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną i prawną za umyślne lub nieumyślne 
udostępnienie osobom trzecim danych otrzymanych z zasobu geodezyjnego Wydziału Geodezji,  
Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich celem realizacji 
zamówienia.                                                                      

§ 6 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ze swoich komputerów danych udostępnionych przez  



Zamawiającego  z chwilą zakończenia zamówienia.   

§ 7  

Wszystkie niezbędne do wykonania umowy materiały dostarczy wykonawca we własnym zakresie i na 
własny koszt. 

§ 8 

1. Podwykonawcy/om zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:* 
    ............................................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................................... 
2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy, który jest  
    odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu zamówienia.  
3. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne  
    postanowienia są nieważne. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za  

       swoje własne.  
                                                                          § 9  

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie  ryczałtowe ustalone na podstawie oferty cenowej Wykonawcy w wysokości: 
netto ……………….… zł,  podatek VAT ……% ………..…….. zł,   brutto  ………………………zł, 
( słownie:…………………………………………………………………………………………………………ł ) 
2. Kwota określona w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, o 
którym mowa w §1 umowy, jak również nie ujęte w zakresie rzeczowym, a niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia.  
                                                                          § 10  

1. Wynagrodzenie wykonawcy o którym mowa w § 9 ust.1. umowy zostanie uregulowane przelewem 
w terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury VAT, na konto w niej wskazane. 
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest pozytywny protokół odbioru usługi, sporządzony przez 
Zamawiającego po uruchomieniu ewidencji budynków i lokali w zintegrowanym systemie Kataster 
OnLine . 
3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek 
ustawowych. 
                                                                          § 11  

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego 
wykonania części umowy. 
                                                                          § 12  

1. Koordynatorem zobowiązań umownych oraz osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy jest 
…………………………….. .  
2.  Koordynatorem  zobowiązań  umownych  oraz  osoba  kontaktowa  ze  strony  Zamawiającego jest  
………………………………….                                                    
3.  Strony zobowiązują się powiadamiać się wzajemnie o zaistniałych przeszkodach w wykonaniu 
zobowiązań umownych.  
                                                                          § 13  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  na przedmiot umowy gwarancji na okres 60 miesięcy.  
2. Okres gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
3. W razie stwierdzenia w trakcie czynności 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 zobowiązany będzie do 
naprawienia szkody poniesionej przez Zamawiającego. 
4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy określonym w 
§1, Zamawiający zawiadamia pisemnie lub faksem Wykonawcę o ustalonych wadach, a Wykonawca 
zobowiązuje się do ich usunięcia w czasie 48 godzin, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to w 
terminie uzgodnionym przez strony.  
5. Wady i usterki usuwane będą w siedzibie Zamawiającego.  



§ 14 

W razie niewykonania  lub nienależytego  wykonania umowy: 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowna : 

1) Za zwłokę w wykonaniu określonych  w umowie  prac w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
brutto określonego w umowie za każdy dzień zwłoki 

2) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia  brutto określonego w umowie za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 
wyznaczonego do usunięcia wad.  

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania  
uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.    

§ 15  

1. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą 
korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy:   

1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 
2) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i Wykonawcy 
3) terminu i zakresu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i od 

Wykonawcy, które zaistniały w trakcie realizacji przedmiotu umowy.            
2. Zmiana treści umowy w związku z okolicznościami  wymienionymi w ust. 1 nie może prowadzić do 
zwiększenia wynagrodzenia.                                     
3.  Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażona na piśmie w formie aneksu. 

§ 16  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy „ Prawo 
zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U.  z 2007r. Nr 223 poz.1655 )  oraz przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

§ 17  

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 18  

Umowę sporządzono w czterech  egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA 
 
 
 
 

         AKCEPTUJEMY WARUNKI UMOWY 
 

   ............................................................................................ 
       (Imię i nazwiska oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 
 
* Niepotrzebne skreślić 
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