
UMOWA NR 83/09
,,ZaloLenie e$id€ncji budynk6w i lokali z aktualizacj4 uirytk6w gruntowych teren6w
zabudowanych oraz opracowanie numerycznej mapy €widencyinei i zasadniczej gminy
Winnica"

Zwana lv dalszej czq$ci "UMOW.{"
W dniu 28 sierpnia 2009r. w Pultusku pomigdzy:
Powiatem Pultuskim z siedzib4 w Pultusku, ul. Bialowiejsla 5, reprezentowanym pzez
Zarz4d Powiatu, w ld6rego imieniu wystQpuj4:

Andrzej Dolecki - Starosta Puhuski
- Wieslaw Cienkowski - czlonek Zaxzedu

zwanymi w dalszej tresci Zamawiajqcym zjednej strony,
a
Konsorcium,,AI)AMIR-GEO-IMPEX"

1. ADAMIR Przedsigbiorstwo Uslug Geodezyjnych ul, Ploiiska 7, 06-400 Ciechan6w -

Partner Wiod4cy
2. GEO-IMPEX Sp6lka Cywilna mgr inz. Zbigniew G4siorowski mgr inz. Jacek

Kmsniewski, uI.17 Stycznia 13, 06-400 Ciechan6w
reprezentowane pzez Partnera wiodqcego w osobach:

-- Miroslaw Lukasiak
- Adam Kuchcinski

zwanym w dalszej treSci Wykonawc4z drugiej sfony,
w wyniku przeprowadzonego postQpowania w fybie przetargu nieograniczonego w oparciu o
pzepisy ustawy z dnia29 styczna2004t. Prawo zam6wieii publicznych (ednolity tekst z 2007
roku Dz.U. Nr 223, poz. l'655 zp6^. zrn, )
strony zawarly umowQ o nast9puj4cej treScil

s1
Pzedmiotem umowy jest wykonanie przez WykonawcQ na rzecz Zamawiaj4cego prac
geodezyjnych i kartograficznych dotycz4cych zaloienia ewidencji budynk6w i lokali z
aktualizacjq uiytk6w gruntowych teren6w zabudowanych oraz opraco$anie
nurnerycznej rnapy ewidencyjnej i zasadniczej gminy Winnica.
lntegraln4 czQsci4 umowy j est oferta wraz z zal4cznikami .

$2
1. ZasiQg terytorialny opracowania przedstawia zalqcznik graficzny w skali l:50 000 do

projeltu modernizacji ewidencji grunt6w i budynk6w zwiqzar'el z zalo2eniem ewidencji
budynk6w i lokali oraz aktualizacjq uzytk6w gruntowych na terenach zabudowanych i
opracowaniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla grniny WNNICA..

2. Prace zostan4 wykonane zgodnie z Projektem modernizacji ewidencji grult6w i budynk6w
zwiqzanej z zaloieniem ewidencji budynk6w i lokali oraz aktualizacj 4 uzytk6w gruntowych
na terenach zabudowanych i opracowaniem numeryczlej mapy ewidencyjnej dla gminy
wlNNlCA oraz wytycznymi technicznymi stanowi4cymi zal4czniki do umowy

3. Prace zostanq wykonane zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami prawa i instrukcjami
technicznymi.

4. Wszelkie niezbqdne do wykonania umowy materialy doslarcza Wykonawca we wlasnym
zakesie na koszt Zamawiaj4cego uwzglEdniony w cenie

5. Cena ofe(owa okedlona przez oferenta jest cen4 ryczaltou4 rv PLN ustalon4 na okres
realizacji przedmiotu zam6wienia.

6. Podzlecenie prac innej flmie wymaga zgody pisemnej Zamawiajqcego.
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s3
Ustala siQ temin wykonania prac od daty zawarcia umowy do dnia 30 paidzienika 2010r. Do
dnia 30 listopada 2O09r. nalezy \&fkonai co na.jl]],niej 25% calodci prac obj9tych umowto z
zastrzezeniem $ 4 i | 5 niniejszej umowy.

$4
Jezeli wykonanie pzedmiotu umowy bEdzie zagro2one bezpoSrednio lub poSrednio
nastQpstwem okoliczno6ci, kt6re stanowiq skutek dzialania sily uyzszej, termin wykonania
moze zostad pzedlu2ony o czas dzialania sily wy2szej.
Sila wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezale2ne od woli stron, lub tez takie,
kt6rego skutki s4 niemo2liwe do zapobiezenia, uniemo2liwiaj4ce wykonanie umowy w calosci
lub cz€Sci, na stale lub na pewien czas, kt6remu nie mozna bylo zapobiec, ani przeciwdziala6
pzy zachowaniu nalezltej staranno6ci. Pzejawami sily wy2szej sqw szczeg6lnoscl:

a) klQski z]a{iolowe np. po2,ar, pow6d2, susza, trzQsienie ziemi, huragany itd.,
b) akty i dzialania wladzy paistwowej,
c) strajki,
dr dzialania innych sil natury 

S 5
W pzypadku wystapienia sily wyzszej, strona dotkniQta jej dzialaniem, niezwiocznie
poinformuje pisemnie drug4 stronQ o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie to mozliwe, przedstawi
nie budz4ce w4tpliwo6ci dokumenty pohvierdzajace jej wyst4pienie. Obie strony niezwlocmie
od dnia otzymania powyzszej informacji uzgodnia tryb dalszego postQpowania,

s6
1. CenQ umownq za wykonanie calo{ci prac okeSlonych w $1 umo\ay ustala siQ na
339,770,0021 brutto (slowniei trzysta tzydziesci dziewied tysiQcy siedemset siedemdziesiqt
zlotych).
2. Cena ta obejmuje wykonanie pelnego zakesu prac okreslonego w Sl i $2 ust.l-3, wraz z

kosztami okeslonymi w $2 ust. 4 umowy.
3. NaleznoSi za wykonan4 i przyjqt4 bez zastzezeir pracQ platna bQdzie z konta Starostwa

Powiatowego w Pultusku.
s7

Wykonawca u'nosi zabezpieczenie nalez)'tego wykonania umowy w wysokodci 5o/o
zaoferowanej ceny calkowitej co odpowiada kwocie 16.988,5021 w formie pieniginej,
pzelewem na konto Zamawiaj4cego. Na poczel zabezpreczenia zalicza siQ kwotQ wniesionego
wadium.

s8
Wykonawca jest zobowi4zany do prowadzenia dziennika rob6t.
Zamawiajqcy jest uprawniony do przegl4dania dziennika rob6t, kontrolowania postQpu i

jakoici rob6t oraz wpisywania uwag i zalecei.

$e
Wykonawca zawiadomi Zamawiaj4cego o dniu gotowosci do odbioru prac, a Zamawiaj4cy
ptzeptowadzi odbi6r w terminie uzgodnionym przez strony, najp6iniej w ci4gu 30 dni od
daty dorqczenia zawiadomienia o gotowo6ci do odbioru.
Z czynnofti odbioru Zamawiaj4cy sporz4dzi protok6l, kt6ry po podpisaniu pzez obie

strony dorqczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.
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3. Operat powstaly w wyniku wyl(onada urnowy
obowi4zujqcymi pzepisami i przekazany zostanie
protok6le odbioru.

s10

skompletowany bqdzie zgodnie z
zgodnie z ustaleniami zawaltymi w

l Zamawiaj4cy i Wykonawca mog4 skozystai z powolanych przez siebie i na sw6j koszt
zeczoznawc6w lub inspektor6w nadzoru.

2. Wykonawca jest zobowi4zany w toku czynnosci odbioru przedstawi6 Zamawiajqcemu
kompletne dokumentacjQ etapu roboty lub operat techniczry calosci prac, dokurenty
prawno-techniczne oraz zestawienie faktycznie wykonanych jednostek.

s 11
L Zaplata wynagrodzenia nast4pi w terminie 30 dni po wykonaniu caloSci prac, ich

koncowym odbiorze oraz dorQczeniu Zamawiajqcemu faktury, z zastrzezeniem ust.2.
2. Za zgod4Zamawraj4cego jest mozliwy odbi6r czgsci wykonanych prac o@z zaplata za te

prace w terminie 30 dni po odbiorze i dorqczeniu faktury.

$12
1. W razie stwierdzenia w trakcie cz)'Dnosci odbioru wad, powstalych z przyczyn, za kt6re

odpowiada Wykonawca, nie nadaj4cych siQ do usuniQcia, a wady te umozliwiajq
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przea'nczeniem - Zamawiaj4cy obni2y
wynagrodzenie (cenq umown4) odpowiednio do utraconej watosci u2)tkowej.

2. w nzie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okesie rgkojmi wad, powstalych z przyczt'n,
za ktdre odpowiada Wykonawca, nie nadajqcych siq do usuniqcia, a wady te uniemozliwiaj4
uzytkowanie pzedmiotu umowy zgodnie z jego ptzezrnczenrem - Zamawtaj4cy moze
odst4pi6 od umowy lub 24dad wykonania umo\ly po raz drugi, a Wykonawca naprawi na
koszt wlasny szkody poniesione przez ZamawiajaS:ego. Zamawiaj4cy Inoze r6wniez zleci6
wykonanie zastQpcze innemu Wykonawcy. Koszty zwiqzane z realizacjq nowej umowy
poniesie w calosci Wykonawca.

s13
l. wykonawca zobowiqzany jest zaplaci' Zamawiajqcemu karq umown4 w wysokoSci 15%

ceny umownej w przypadku odst4pienia od umowy z powodu okolicznoSci, za kt6re
odpowiada Wykonawca.

2. Wykonalvca zobowiqzaly jest zaplacii Zamawiajecemu karQ umown4 w wysokosci:
1) 0,2olo ceny umownej zaka2dy dzief zwloki w wykonaniu prac,
2) 10% ceny umownej za zgloszenie do odbioru prac z wadami,
3) 0,5o2 ceny umou'nej zaka2dy dzle'i'zwloki w usuniEciu wad stwierdzonych przy odbiorze

lub w okesie rgkojmi za wady, liczonej od dnia \Tznaczonego na usunigcie wad.
3. Stxonom sluzy prawo dochodzenia odszkodowania pr7rkftczaj4cego wysokosi kary

ulnownel 
$ r4

PodstawQ naliczenia kar umo\mych stanowi *ynagrodzenie bez podatku VAT (netto).

$rs
W rMie wyst@ienia istotnej zmiany okolicznodci powodujqcej, 2e wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie6 w chwili zawarcia umowy
Zamawiajqcy moze odst4pi6 od umowy w teminie miesiqca od powziQcia wiadomoSci o
powyzszych okolicznosciach, W takim pzypadku Wykonawca moze 24da6 jedlnie
wynagrodzenia nale2nego mu z tltulu wykonania czqSci umowy.

Strora 3 z 4



$16
Nale2nosi za wykonan4 i przyjetq bez zasltrzpzeh ptace platna bqdzie przelewem z konta
Zamawiaj4cego w teminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiaj4cemu faktur wystawionych
zgodnie z $ 11.

s17
Zabezpieczeni.e nalez]4ego wykonalia umowy zostanie z"w6cone wykonawcy w terminie 30
dni od daty odbioru koicowego calego zakresu prac w wysokoici 70% oraz w terminie 15 dni
od daty uplywu rpkojmi w wysokoSci 30%.

s18
Uprawnienia z tytulu rEkojmi za wady fizyczne i prawne pracy wygasaj4 z uplywem 3 lat od
dnia ostateczlego odbioru.

$19
Zmiany niniejszej umowy wyrnagajq formy pisemnej pod rygorem niewa2no3ci.

s20
W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umow4 maj4 zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

s21
Ewentualne spory mogqce wyniknqt w niqzku z tealizacj4 niniejszej umowy strony poddaj4
rozstzygniQciu S4dom Powszechn)'rn wlaSciwym miejscowo dla Zamawiaj{cego.

$22
Umowa niniejsza sporz4dzona zostala w 3 jednobrzni4cych egzemplarzach , z czngo 2 dla
Zamawiaj4cego i I dla Wykonawcy.
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