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,,Modernizacja ewidencji grunt6w i budynk6w oraz opraco\yanie nurneryczncj mapy
zasadniczej obrgbu ZATORY, gmina ZATORY"

Zwana w dalszej czgdci "UIv,IO\V,{"

W dniu 28 maja 2010r. w Pultusku pomigdzy:
Powiatem Pultuskim z siedzlb4 w Pultusku, ul. Bialowiejslta 5, reprezcnto'r.',.a1)yl-rr pzez
ZarzqdPowiatu. w kt6rego imieniu wystQpuj4:

Andrzej Dolecki -Starosta Pultuski
, Witold Saracyn -Wicestarosta

zwanymi w dalszej tre$ci Zarna'wiajqcym zjednej sh'ony.
a firm4 POLSERVICE GEO sp. z o.o. z siedzib4rv Warsza.,'i;c plzy ul.Chalubiriskir,go 5
reprezentowanym przez'.

- Leszka Aleksandra Walczuka - Prezes zarz,eldu
zwanym w dalszej treSci Wykonawc4 z drugiej strony,
w wyniku przeprowadzonego postgpowalia i.l trybic plzela.rgu n ieoeran iczoncgo rv,..parciu o
przepisy ustawy z dnia29 slyczna 2004r. Prawo zam6r,vieri publicznych (ednolity tekst z 2007
roku Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z p6in. zm..)
strony zawarly umowp o nastgpuj4cej tredci:

s1
Przedmiotem umowy j est wykon anie ptzez WykonawcE na rz,ecz Zamawiaj qcego prac
geodezyjnych i kartograficznych dotycz4cych rnodernizacji ovirlcncji gruntri'w i butl-vnl<rirv
oraz opracowtnia numerycznej mapy zasadniczcj obrgblr ZATORY, gminn Zzttory"

Integraln4 czgSciq umowy jest oferta wraz z zalqcznikami.

$2
1. Zasigg terytorialny opracowania przedstawia zal:4cznik graficzny rv skali i:25 000 do

projektu modemizacji ewidencji i budynk6w obrgbuZatory, glnina Zatory .
2. Prace zostan4wykonane zgodnie z Projektem modernizacji ewidencji gmnt6w i budynk6rv

obrgbu Zatory, gmina Zatory oraz .vqy'ycznylr'i teclinicznjmi stanorviqcymi zalqczniki do
umowy.

3. Prace zostan4 wykonane zgodnie z obo..;riiqzqjapymi przepisami pmwa i
technicznymi .

4. Wszelkie niezbEdne do wykonania umory materialy dostarcza Wykonawca
zakresie na koszt ZamawiajEcego uwzglgdniony w cenic.

5. Cena ofertowa okreSlona przez oferenta jest cen4 ryczaliorvil w PLN ustalon4 na okres
r ealizacji przedmi otu zam6wienia.

6. Podzlecenie prac irurej firmie wyrnaga zgody Zamawiajqccgo.

$3
Ustala sip termin wykonania prac od daty zarvaloirr unro*y c1o dnia 30
zaslrzezenietn $4i$ 5 niniejszej urrrow;,.

listopada 20l9r. . z

s4
Je2eli wykonanie przedmiotu umowy bQdzie zagloiionc bezporirednio lub p0Srednio

wylconanianastgpstwem okoliczno6ci, kt6re stanowi4 skutek dzialania sily wyZszej, tennin

instrukcjami

we wlasnym

\i)
rlJ'oze zostac y o czas dzialania sily \Ny)szq.



Slla W2sza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezaleime od woli stron, lub tez takie,
kt6rego skutki s4 niemo2liwe do zapobieZenia, uniemoZliwiaj4ce rvykonanie umowy w calodci
lub czEdci, na stale lub na pewien czas, kt6remu nie moZna bylo zapobiec, ani pneciwdziala(,
przy zachowaniu naleZytej staranno6ci. Przejawami sity wyzszej s4w szczeg6lno6ci:

a) klqski Zywiolowe np. pozar, pow6d2, susza, trzgsienie ziemi, huragany itd.,
b) akty i dzialania wladzy paristwowej,
c) strajki,
d) dziaiania innych sil natury

ss
W przypadku wystapienia sily wy2szej, strona dotkniQta jej dzialaniem, niezwlocznie
poinformuje pisemnie drug4 stronq o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie to mo2liwe, przedstawi
nie budzqce w4tpliwo6ci dokumenty potwierdzajace jej wyst4rienie. Obie strony niezr,vlocmie
od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnia tryb dalszego postqpowania,

$6
1 . Ceng umown4 za wykonanie calodci prac okredlonych w $ 1 umowy ustala siq na kwotg
brutto 119.547,8021 (slownie sto dziewigtnadcie tysiEcy piEiset czterdziesci siedem zlotych i
80/1oo).
2. Cena ta obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac okreSlonego w $1 i $2 ust.1-3, wraz z

kosztami okre3lonymi w $2 ust. 4 umowy.
3. Nale2noSi za wykonan4 i przyjgtEbez zastze2ei pracg platna bEdzie z konta Starostwa

Powiatowego w Pultusku.
s7

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysokoSci 5%
zaoferowanej ceny calkowitej co odpowiada kwocie 5.977,3921 (slownie: pi96 tysigcy
dziewigiset siedemdziesi4t siedem zlotych i 39li00 w formie pieniqznej. Na poczet
zabezpieczenia zalicza siq kwotE rvniesionego wadium.

s8
1. Wykonawca jest zobowiqzany do prowadzenia dziennika rob6t.
2. ZanatwajEcv jest uprawniony do przegl4dania dziennika rob6t, kontrolowania postgpu i

jakoSci rob6t oraz wpisywania uwag i zaleceri.

se
1 . Wykonawca zawiadomi Zarnawiaj4cego o dniu gotowodci do odbioru prao, a Zamawiaj'4cy

przeprowadn odbi6r w terminie uzgodnionym przez stony, najp6zniej w ci4gu 30 dni od
daty dorpczenia zawiadomienia o gotowo5ci do odbioru.

2. Z czywro(;ci odbioru Zamawiaj4cy sporzqdn protok6l, kt6ry po podpisaniu przez obte
strony dorgczy Wykonawcy w dniu zakoficzenia odbioru.

3. Operat powstaly w wyniku wykonania
obowiqzu,j 4cymi przepisami i przekazarry
orotok6le odbioru.

umowy skonrpletowany bpdzi'e zgodnie z
zostanie zgodnie z ustaleniami zawartymi w

i .
$10

Zamawiajqcy i Wykonawca mog4 skorzystai z powolanych przez siebie i na sw6j koszt
rzeczoznawc6w lub inspektor6w nadzoru.
Wykonawca jest zobowi4zany w toku czytnofci odbioru przedstawii Zamawiaj4cemu

kompletn4 dokumentacj q etapu roboty lub operat techniczny calodci prac, dokumenty
2.

zestawienie faktycmie wykonanych jednostek.

)



s11
1. Zaplata wynagrodzenia nast4pi w terminie 30 dni po wykonaniu caloSci prac, ich

koricowym odbi orze oraz dorgczeniu Zamawiaj4cemu faktury, z zastrzezeniem ust.2.
2. Za zgod4 Zamawiaj qcego jest mozliwy odbi6r czpSci wykonanych prac oraz zaplata za te

prace w terminie 30 dni po odbiorze i dorEczeniu faktury.

s12
1. W razie stwierdzenia w trakcie czynno3ci odbioru wad, powstalych z przyczyn, za kt6re

odpowiada Wykonawca, nie nadaj4cych siq do usuniEcia, a wady te umoZliwiaj4
uZytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - Zarnawraj4cy obnZry
wynagrodzenie (cenE umownq) odpowiednio do utraconej wartoSci uZytkowej.

2. W rczie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie rpkojmi wad, powstalych z przyczyn,
za kI6re odpowiada Wykonawca, nie nadaj4cych siq do usuniEcia, a wady te
uniemo2liwiaj4 uZytkowanie przedmiotu umowy zgodni e z lego ptzeznaczeriem -
Zamawiajqcy moze odst4pii od umowy lub 24da6 wykonania umowy po tM drug| a
Wykonawca naprawi na kosz wlasny szkody poniesione ptzez Zamawrajqcego.
Zamawiajqcy mo2e r6wnie2 zlecii wykonanie zastEpcze innemu Wykonawcy. Koszty
zwiryane z realizacj4nowej umowy poniesie w catroSci Wykonawca.

s13
1. Wykonawca zobowi4Tany jest zaplacit Zamawiaj4cemu karE umown4 w wysokodci 15%

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

2. Wykonawca zobowiqzany jest zaplacil Zamaviaj4cemu karg umownq w wysoko5ci:
I) 0,2% ceny umownej zakaLdy dziei zr,vloki w wykonaniu prac,
2) 10% ceny umownej za zgLoszenie do odbioru prac z wadatrt|
3) 0,5% ceny umorvnej za ku2dy dzieri zwioki w usrmiEciu wad stwierdzonych przy

odbiorze lub w okresie rgkojmi za wady, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.
3. Stronom sluZy prawo docho&enia odszkodowania przekraczajqcego wysokoS6 kary

umownej.

$14
Podstawg naliczenia kar umownych stanowi wynagrodzenie bez podatku VAT (netto).

sls
W razie wyst4pienia istotnej zmiany okolicmoSci powoduj 4cej, ze wykonanie umowy nie leZy
w interesie publicznym, czego nie mo2na bylo przewidziel w chwili zawarcia umowy
Zamawiaj4cy moZe odst4pi6 od umowy w terminie miesi4ca od powzipcia wiadomoSci o
powylszych okolicmoSciach. W takim przypadku Wykonawca moZe 24dai jedynie
wynagrodzenia naleinego mu z tytulu wykonania czp6ci umowy.

$16
Nale2no56 za wykonan4 i przyjEt4 bez zastrze2eh pracq platna bgdzie przelewem z konta
Zamawiaj4cego w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiaj4cemt faktur wystawionych
zgodnie z $ 11.

s17
Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy zostanie zwr6cone wykonawcy w terminie 30
dni od daty odbioru koricowego calego zakresu prac w wysokoSci 70%o orazw terminie 15 dni
od daty uplywu rEkojmi w wysoko(ci 30%.
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s18
Uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady ftzyczne i prawne pracy wygasaj4 z upiy.wem 3 lat od
dnia ostatecznego odbioru.

sle
Zmiany niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewa2nodci.

$20
W sprawach nieuregulowanych niniej sz4 umow4 maj4 zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

s21
Ewentualne spory mogece wynikn46 w zwiqzku z realizacjqniniej szej umowy strony poddaj4
rozstrzygnigciu S4dom Powszechnym wladciwym miejscowo dla Zamawiaj4cego.

s22
Umowa niniej sza sporz4dzona zostala w 3 jednobrzmi4cych egzemplxzach , z czego 2 dla
Zamawiajqcego i 1 dla Wykonawcy.

\v ICES
POLSERVICE GEO so '.
00-613 Warszawa, ul.  Chaluirrnsi iego l i '

go22 830 24 01, Lr2i l  831] l€ j ,rr

fax 022 B3O 09 J F
REGON 140775333 ,  N Ie  711604 ;a :  '

mgr

RZEJ DOI,ECKI

RO STA

KRS 264026

m.gr {'rYstY*a


