
uMowA NR 87/2010
,,Modernizacja ewidencji grunt6w i budynk6w obrqb6w: Brodowo, Kowalewice
Wo3ciarfiskie, Nowe Kowalewice, Ostrzeniewo, Prusinowice gminy Srviercze"

Zwana w dalszej czpSci 'ltMOWA"

W dniu 10 sierpnia 2010r. w Pultusku pomigdzy:
Powiatem Pultuskim z siedzib4 w Pultusku, ul. Bialowiejska 5, reprezentowanym przez
Zarzqd P owiat.u, w kt6rego imieniu wystqpuj4

- Andrzej Dolecki - Starosta Pultuski
- Witold Saracyn - Wicestarosta

zwanym w dalszej tre6ci Zamawiaj4cym zjednej strony,
a firm4,,GEO-IMPEX " Sp6lka Cywilna mgr inL. Zbigniew G4siorowski, mgr ini. Jacek
KraSniewski z siedzib4w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 13
r epr ezenlow any m pr zez'.

-  ZbigniewaG4siorowskiego
Jacka KraSniewskiego

zwan4 w dalszej tre5ci Wykonawc4 z drugiej strony,
w wyniku przeprowadzonego postgpowania n' trybie przetargu nieograni<:zonego w oparclu o
przepisy ustawy z dnia 29 styczna 2004r. Prawo zam6wieh publicznych (ednolity tekst z
2010 roku Dz.U. Nr 113, poz.759)
strony zawarly umowQ o nastEpuj4cej treSci:

sl
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcp na rzecz Zamawiajqcego prac
geodezyjnych i karlograficznych dotycz4cych modernizacji ewidencji grunt6w i budynk6w
obrgb6w: Brodowo, Kowalewice WloSciar{skie, Nowe Kowalewice, Ostrzeniewo,
Prusinowice gminy Swiercze"

Integraln4 czgSci4 umowy jest oferta wraz z zalqcznikani.

$2
1,. Zasigg terytorialny opracowania przedstawia zal4cznlk grafrczny w skali 1:10 000 do

Specylikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia na wykonanie modernizacji ewidencji
grunt6w i budynk6w obrgb6w: Brodowo, Kowalewice WloScianskie, Nowe Kowalewice,
Ostrzeniewo. Prusinowice gminy Swiercze.

2. Pruce zostan4 wykonane zgodnie z Projektem modernizacji ewidencji grunt6w i budynk6w
dla gminy Swiercze, pow. pultuski - z wylqczeniem obrqbu Strzegocin i Swiercze oraz
wltycznymi technicmymi stanowi4cymi zalqczniki do umowy .

3. Prace zostan4 wykonane zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami prawa i inslntkcjami
technicznymi.

4. Wszelkie niezbgdne do wykonania umowy materialy dostarcza Wykonawca we wlasnym
zakresie na koszt Zarnavtiajqcego uwzglgdniony w cenie

5. Cena ofefiowa okreSlona przez oferenta jest cen4 ryczaltowq w PLN ustalon4 na okres
realizacji przedmiotu zamowienia.

6. Podzlecenie prac innej firmie wymaga zgody Zamawiaj4cego.

Ustala sig termin wykonania prac od daty zawarcia umowy do ania i01,1tiStOp&itd,:i0i0r. . z
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zastrzeleniem $ 4 i $ 5 niniejszej umowy.



s4
JeZeli wykonanie przedmiotu umowy bqdzie zagrozone bezpoSrednio lub poSrednio
nastppstwem okolicznoSci, kt6re stanowi4 skutek dzialania sily wyZszej, termin wykonania
moZe zostal przedluZony o czas dzialania slly wy2szej.
Sila wyZsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezale2ne od woli stron, lub tez takie,
kt6rego skutki s4 niemoZliwe do zapobieZenia, uniemoZliwiaj4ce wykonanie umowy w caloici
lub czgSci, na stale lub na pewien czas, kt6remu nie moZna bylo zapobiec, ani przeciwdzia\a6
przy zachowaniu naleZytej starannoSci. Przejawami siiy wyZszej sq w szczeg6lno6ci:

a) klgski Zywiolowe np. poLat, pow6d2, susza, trzQsienie ziemi, huragany itd.,
b) akty i dzialania wladzy pafstwowej,
c) skajki,
d) dzialania innych sil natury

ss
W przypadku wyst4pienia sily wyZszej, strona dotkniEta jej dziatrariem, niezwlocznie
poinformuje pisemnie drug4 stronp o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie to moZliwe, przedstawi
nie budz4ce w4tpliwoSci dokumenty potwierdzajace jej wystqpienie. Obie strony niezwlocznie
od dnia otrzymania powyzszej informacj i uzgodnia tryb dalszego postgpowania,
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1. Ceng umown4 za wykonanie calo(ci prac okreSlonych w $1 umowy ustala sig na 34.449,992tr

(slownie trzydzieSci cztery tysi4ce czterysta czterdzieSci dziewigd zlotych i 99/100).
2. Cena ta obejmuj e wykonanie pelnego zakresu prac okreSlonego w $1 i $2 ust.1-3, wraz z

kosztami okre3lonymi w $2 ust. 4 umowy.
3. Nale2no66 za wykonan4 i przyjEtqbez zastrzezeh prace platna bEdzie z konta Starostwa

Powiatowego w Puttusku.
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Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleZylego wykonania umowy w wysokoSci 59/n
zaoferowanej ceny calkowitej co odpowiada kwocie 1.722,5021 w fomie got6wkowej -

przelewem na konto Zamaviajqcego. Na poczet zabezpieczenia zalicza sig kwotg wniesionego
wadium.

1.
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Wykonawca jest zobowiqzany do prowadzenia dziennika rob6t.
Zamauiaj4cy jest uprawniony do przeglqdania dziennika rob6t, kontrolowania postgpu i

jako5ci rob6t oraz wpisywania uwag i zalecef.

se
Wykonawca zawiadomi Zamawiajqcego o dniu gotowoSci do odbioru prac, a Zamawiaj4cy

przeprowadzi odbi6r w terminie uzgodnionym ptzez slrony, nalpoZniej w ciqgu 30 dni od
daty dorqczenia zawiadomienia o gotowoSci do odbioru.

2. Z czyrno$ci odbioru Zamawiajqcy sporz4dzi protok6l, kt6ry po podpisaniu przez obie
strony dorpczy Wykonawcy w dniu zakofczenia odbioru.

3. Operat powstaly w wyniku wykonania umowy skompletowany bgdzie zgodnie z
obowi4puj4cymi przepisami i przekazany zostanie zgodnie z ustaleniami zawafiymi w
protok6le odbioru.
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1. Zamav,iajqcy i Wykonawca mog4 skorzystai z powolanych przez siebie i na sw6j koszt

rzeczoznawc6w lub inspektor6w nadzoru.

t .
2 .



2. Wykonawca jest zobowiEzany w toku czynnoSci odbioru przedstawii Zamawiaj4cemu
kompletn4 dokumentacj g etapu roboty lub operat techniczny caloSci prac, dokumenty
prawno-techniczne oraz zestawienie faktycmie wykonanych jednostek.
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1. Zaplata wynagrodzenia naste)i w terminie 30 dni po wykonaniu calo6ci prac, ich

koncowym odbiorze oraz dorgczeniu Zamawiaj4cemu faktury, z zastrzeZeniem ust.2.
2. Za zgodq Zamawiaj4cego jest moZliwy odbi6r czg(ci wykonanych prac oraz zaplata za te

prace w terminie 30 dni po odbiorze i dorgczeniu faktury.
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1. W razie stwierdzenia w trakcie czynnoSci odbioru wad, powstalych z przyczyn, za kt6re

odpowiada Wykonawca, nie nadaj 4cych sig do usunigcia, a wady te umo2liwiaj4
uZytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - Ztnawialqcy obniZy
wynagrodzenie (ceng umown4) odpowiednio do utraconej warloSci uzytkowej.

2. W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie rEkojmi wad, powstalych z przyczyn,
za kt6re odpowiada Wykonawca, nie nadaj4cych sig do usunigcia, a wady te uniemoZliwiaj4
uZytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiaj4cy moLe
odstqpi6 od umowy l,tb z4da1 wykonania umowy po raz drugi, a Wykonawca naprawi na

koszt wlasny szkody poniesione przez Zamawiajqcego. Zamawiajqcy moZe r6wnieZ zlecii
$rykonanie zastepcze innemu Wykonawcy. Koszty zwiqzane z rcahzacjq nowej umowy
poniesie w caloSci Wykonawca.
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1. Wykonawca zobowiqzany jest zaplacil Zamawiaj 4cemu karq umown4 w wysokoSci 15%

ceny umownej w przypadku odstqpienia od umowy z powodu okolicmo6ci, za kt6re
odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zobowi4zany jest zapNaci( Zamawiaj4cemu karE umownqw wysokodci:
1) 0,2% ceny umownej zakuzdy dzieh zwloki w wykonaniu prac.
2) 10% ceny umownej za zgloszenie do odbioru prac z s'adtrmi,
3) 0f% ceny umownej za kuZdy dzief zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze

lub w okesie rgkojmi za wady, liczonej od dnia Wznaczonego na usuniQcie wad.
3. Stronom sluZy prawo dochodzenia odszkodowania ptzekraczajqcego wysokoS6 kary

umownej.
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PodstawE naliczenia kar umownych stanowi wynagrodzenie bez podatku VAT (netto).

$ls
W razie wystqpienia istotnej zmiany okolicmodci powoduj4cej, 2e wykonanie umowy nie leZy
w interesie publicznym, czego nie moZna bytro przewidziel w chwili zawarcia umowy
Zamaviajqcy moZe odst4pi6 od umowy w teminie miesi4ca od powziEcia wiadomoSci o
powy2szych okolicmo6ciach. W takim przypadku Wykonawca moZe Zqdai jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czE6ci umowy.
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Nale2noS6 za wykonanq i przyjgt4 bez zastrze2en pracE platna bEdzie przelewem z konta
Zamawiajqcego w terminie 30 dni od daty dorpczenia Zamawiaj4cemu faktur wystawionych
zgodnie z $ 11.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwr6cone wykonawcy w terminie 30
dni od daty odbioru koricowego calego zakresu prac w wysokoSci "l1o,/o oraz rv terminie l5 dni
od daty upl-vi.vu rgkojmi w wysoko3ci 30%.

s18
Uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady frzyczne i prawne pracy wygasaj4 z uplywem 3 lat od
dnia ostateczne go odbioru.

$re
Zmiany niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaZnoSci.

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

$21
Ewentualne spory mogqce wyniknE6 w zwi4zku z realizacjqniniejszej umowy strony poddaj4
rozstrzygniEciu S4dom Powszechnym wla6ciwym miejscowo dla Zamawiajqcego.

s22
Umowa niniejsza spozqdzona zostala w 3 jednobrzmi4cych egzemplavach , z czego 2 dla
Zamavtiajqcego i 1 dla Wykonawcy.
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