
Umowa Nr 79/2008

zawarta w dniu 7 listopada 2008 r. pomiędzy: 

Powiatem  Pułtuskim  reprezentowanym przez  Zarząd  Powiatu  w  Pułtusku  z  siedzibą:  06  -100

Pułtusk, ul. Białowiejska 5, w imieniu którego działają:

1) Andrzej Dolecki – Starosta Pułtuski

2) Witold Saracyn - Wicestarosta

zwanym dalej “Zamawiającym”

a
geodetą  uprawnionym  Kazimierzem  Królem  (upr.  Nr  15274)  zam.  06  –  100  Pułtusk,  

ul.  Mickiewicza  36,  prowadzącym działalność  gospodarczą  na  podstawie wpisu  do  ewidencji

działalności gospodarczej Nr 4061 z dnia 02.08.1999 r. wydanego przez Burmistrza Miasta Pułtusk

zwanym dalej “Wykonawcą.

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(j.t. DzU z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

W celu opracowania wniosku dotyczącego przebudowy drogi powiatowej:

– nr 4407W Jagiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Gródek – Obryte – Psary

finansowanego z Wieloletniego Programu pn.: “Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

2008  –  2011”  Zamawiający  powierza  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  opracowanie

aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:1000 do celów projektowych tj.:

1) częsci wsi Psary – działka nr 334

2) częsci wsi Obryte – dziłaka nr 256

3) częsci wsi Gródek Rządowy – działka nr 313

4) częsci wsi Gródek Nowy – dziłaka nr 187

o łącznej powierzchni 36ha.

§ 2.

Grunty,  o  których  mowa  w  §  1  stanowią  własność  Powiatu  Pułtuskiego  na  podstawie  księgi

wieczystej Nr 43606.

§ 3.

Prace geodezyjne należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (DzU z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do

ustawy. 



§ 4.

Strony  ustaliły,  że  przedmiot  zamówienia  opisany  w  §  1  zostanie  wykonany  w  terminie  do

13.11.2008 r. 

§ 5.

1. Cena jednostkowa za 1ha została ustalona na poziomie 200,00 zł netto.

2. Wartość ogółem przedmiotu umowy wynosi:

netto: 7.200,00  zł

VAT: 1.584,00  zł

brutto: 8.784,00 zł

słownie: osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100

§ 6.

Wynagrodzenie  będzie  płatne  po  przejęciu  prac  przez  Powiatowy  Ośrodek  Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej i przedłożeniu faktury przez Wykonawcę przelewem w ciągu 30 dni.

§ 7.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania pracy wynikającej z niniejszej umowy innej osobie bez

zgody Zamawiającego.

§ 8.

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

1) w przypadku nie wykonania pracy w terminie określonym w § 4 w wysokości 0,15 % kwoty

umownego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości  

0,19 % wynagrodzenia umownego, przy czym zwłoka liczona jest od 4 dnia od przedstawienia

Wykonawcy wad i usterek.

3) Należność  z  tytułu  kar  umownych  Zamawiający może  pobrać  poprzez  potrącenie  z  faktury

wystawionej przez Wykonawcę.

§ 9.

1. Wykonawca jest  zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej  w wysokości  15 %

umownego wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

2. Zamawiający  jest  zobowiązany  do  zapłaty  Wykonawcy  kary  umownej  w  wysokości  15  %

umownego wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego.



§ 10.

Podstawę naliczenia kar umownych stanowi wynagrodzenie bez podatku VAT.

Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§12.

Spory między stronami rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§13.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Andrzej Dolecki Kazimierz Królem

Witold Saracyn


