UMOWANR 83/09
,,ZaloLeniee$id€ncji budynk6w i lokali z aktualizacj4 uirytk6w gruntowych teren6w
zabudowanychoraz opracowanienumerycznejmapy €widencyineii zasadniczejgminy
Winnica"
Zwana lv dalszejczq$ci"UMOW.{"
W dniu28 sierpnia2009r.w Pultuskupomigdzy:
pzez
PowiatemPultuskim z siedzib4 w Pultusku,ul. Bialowiejsla 5, reprezentowanym
Zarz4dPowiatu,w ld6regoimieniuwystQpuj4:
Puhuski
AndrzejDolecki- Starosta
- WieslawCienkowski czlonekZaxzedu
zjednejstrony,
zwanymiw dalszejtresciZamawiajqcym
a

Konsorcium,,AI)AMIR-GEO-IMPEX"
ul, Ploiiska7, 06-400Ciechan6w
UslugGeodezyjnych
1. ADAMIR Przedsigbiorstwo
PartnerWiod4cy
mgr inz.Jacek
2. GEO-IMPEXSp6lkaCywilnamgr inz.ZbigniewG4siorowski
Kmsniewski,uI.17Stycznia13,06-400Ciechan6w
wiodqcegow osobach:
pzez Partnera
reprezentowane
-- MiroslawLukasiak
- AdamKuchcinski
zwanymw dalszejtreSciWykonawc4zdrugiejsfony,
w oparciuo
postQpowania
w fybie przetargunieograniczonego
w wynikuprzeprowadzonego
(ednolity
publicznych
tekst
z 2007
Prawo
zam6wieii
pzepisyustawyz dnia29 styczna2004t.
rokuDz.U.Nr 223,poz. l'655zp6^. zrn,)
stronyzawarly umowQo nast9puj4cejtreScil

s1

prac
Pzedmiotem umowy jest wykonanieprzez WykonawcQna rzecz Zamawiaj4cego
dotycz4cychzaloienia ewidencji budynk6w i lokali z
geodezyjnychi kartograficznych
aktualizacjq uiytk6w gruntowych teren6w zabudowanych oraz opraco$anie
nurnerycznejrnapyewidencyjneji zasadniczejgminy Winnica.
lntegraln4czQsci4umowy j estoferta wraz z zal4cznikami.
$2
1. ZasiQgterytorialnyopracowaniaprzedstawiazalqcznikgraficznyw skali l:50 000 do
projeltu modernizacji ewidencji grunt6w i budynk6w zwiqzar'el z zalo2eniemewidencji
i
budynk6wi lokali oraz aktualizacjquzytk6w gruntowychna terenachzabudowanych
dla grninyWNNICA..
mapyewidencyjnej
numerycznej
opracowaniem
ewidencjigrult6w i budynk6w
2. Pracezostan4wykonanezgodniez Projektemmodernizacji
zwiqzanejz zaloieniemewidencji budynk6wi lokali oraz aktualizacj4 uzytk6w gruntowych
numeryczlejmapy ewidencyjnejdla gminy
i opracowaniem
na terenachzabudowanych
wlNNlCA orazwytycznymi technicznymistanowi4cymizal4cznikido umowy
3. Pracezostanqwykonanezgodniez obowiqzuj4cymiprzepisamiprawa i instrukcjami
technicznymi.
4. Wszelkieniezbqdnedo wykonaniaumowy materialydoslarczaWykonawcawe wlasnym
w cenie
uwzglEdniony
zakesiena kosztZamawiaj4cego
jest
cen4ryczaltou4rv PLN ustalon4na okres
5. Cenaofe(owa okedlonaprzez oferenta
przedmiotu
zam6wienia.
realizacji
pracinnejflmie wymagazgodypisemnejZamawiajqcego.
6. Podzlecenie
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Ustala siQtemin wykonania prac od daty zawarciaumowy do dnia30 paidzienika 2010r.Do
dnia 30 listopada 2O09r. nalezy \&fkonai co na.jl]],niej25% calodci prac obj9tych umowto z
zastrzezeniem$ 4 i | 5 niniejszej umowy.

$4
Jezeli wykonanie pzedmiotu umowy bEdzie zagro2onebezpoSredniolub poSrednio
okoliczno6ci,kt6re stanowiqskutekdzialaniasily uyzszej, termin wykonania
nastQpstwem
mozezostadpzedlu2onyo czasdzialaniasily wy2szej.
nagle,nieprzewidziane
i niezale2ne
od woli stron,lub teztakie,
Silawyzszastanowizdarzenie
uniemo2liwiaj4ce
wykonanieumowyw calosci
kt6regoskutkis4niemo2liwedo zapobiezenia,
lub cz€Sci,
na stalelub na pewienczas,kt6remunie moznabylo zapobiec,ani przeciwdziala6
pzy zachowaniu
nalezltejstaranno6ci.
Pzejawamisily wy2szejsqw szczeg6lnoscl:
pow6d2,susza,trzQsienie
ziemi,huraganyitd.,
a) klQskiz]a{iolowenp. po2,ar,
paistwowej,
i
wladzy
b) akty dzialania
c) strajki,
dr dzialania
innychsil natury
S5
W pzypadku wystapieniasily wyzszej, strona dotkniQtajej dzialaniem,niezwiocznie
poinformujepisemniedrug4stronQo jej zaistnieniuoraz,o ile bedzieto mozliwe,przedstawi
jej wyst4pienie.
Obie stronyniezwlocmie
nie budz4cew4tpliwo6cidokumentypohvierdzajace
postQpowania,
powyzszej
informacji
uzgodnia
tryb
dalszego
dnia
otzymania
od
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1. CenQumownq za wykonanie calo{ci prac okeSlonychw $1 umo\ay ustala siQ na
brutto (slownieitrzystatzydziesci dziewiedtysiQcysiedemsetsiedemdziesiqt
339,770,0021
zlotych).
w Sl i $2 ust.l-3, wrazz
2. Cenata obejmujewykonaniepelnegozakesu pracokreslonego
w
ust.
4
umowy.
kosztamiokeslonymi $2
3. NaleznoSiza wykonan4i przyjqt4bezzastzezeirpracQplatnabQdziez konta Starostwa
w Pultusku.
Powiatowego
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5o/o
Wykonawca u'nosi zabezpieczenie nalez)'tego wykonania umowy w wysokodci
zaoferowanej ceny calkowitej co odpowiada kwocie 16.988,5021w formie pieniginej,
pzelewem na konto Zamawiaj4cego. Na poczel zabezpreczeniazalicza siQkwotQ wniesionego
wadium.
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1 . Wykonawcajest zobowi4zanydo prowadzeniadziennikarob6t.
jest uprawnionydo przegl4dania
dziennikarob6t, kontrolowaniapostQpui
2 . Zamawiajqcy
jakoici rob6torazwpisywaniauwagi zalecei.

$e

o dniu gotowoscido odbioruprac,a Zamawiaj4cy
WykonawcazawiadomiZamawiaj4cego
przezstrony,najp6iniejw ci4gu30 dni od
ptzeptowadzi
w
terminie
uzgodnionym
odbi6r
do odbioru.
zawiadomienia
o gotowo6ci
datydorqczenia
protok6l,kt6ry po podpisaniupzez obie
sporz4dzi
Zamawiaj4cy
2 . Z czynnofti odbioru
odbioru.
stronydorqczyWykonawcyw dniuzakonczenia
l
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3. Operat powstaly w wyniku wyl(onada urnowy skompletowanybqdzie zgodnie z
obowi4zujqcymipzepisami i przekazanyzostanie zgodniez ustaleniamizawaltymiw
protok6leodbioru.
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Zamawiaj4cyi Wykonawcamog4skozystai z powolanychprzezsiebiei na sw6j koszt
zeczoznawc6wlub inspektor6wnadzoru.
2. Wykonawcajest zobowi4zanyw toku czynnosciodbioruprzedstawi6Zamawiajqcemu
etapu roboty lub operattechniczry calosci prac, dokurenty
kompletnedokumentacjQ
prawno-techniczne
oraz zestawieniefaktyczniewykonanychjednostek.
l
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L Zaplata wynagrodzenianast4pi w terminie 30 dni po wykonaniu caloSciprac, ich
Zamawiajqcemu
faktury,z zastrzezeniem
ust.2.
koncowymodbiorzeorazdorQczeniu
jest
prac
o@z zaplataza te
2. Za zgod4Zamawraj4cego mozliwy odbi6r czgsciwykonanych
pracew terminie 30 dni po odbiorzei dorqczeniufaktury.
$12
w trakciecz)'Dnosci
1. W razie stwierdzenia
odbioruwad, powstalychz przyczyn,za kt6re
odpowiadaWykonawca,nie nadaj4cychsiQ do usuniQcia,a wady te umozliwiajq
uzytkowanieprzedmiotuumowy zgodniez jego przea'nczeniem- Zamawiaj4cyobni2y
wynagrodzenie(cenqumown4)odpowiedniodo utraconejwatosci u2)tkowej.
2. w nzie stwierdzeniaw czasieodbiorulub w okesie rgkojmi wad, powstalychz przyczt'n,
a wadyte uniemozliwiaj4
nie nadajqcych
siqdo usuniqcia,
zaktdreodpowiadaWykonawca,
uzytkowanie pzedmiotu umowy zgodnie z jego ptzezrnczenrem- Zamawtaj4cymoze
odst4pi6od umowy lub 24dadwykonania umo\ly po raz drugi, a Wykonawcanaprawina
Zamawiaj4cyInoze r6wniez zleci6
koszt wlasny szkody poniesioneprzez ZamawiajaS:ego.
Wykonawcy.
Koszty
zwiqzane
z realizacjqnowej umowy
wykonaniezastQpcze
innemu
poniesiew calosciWykonawca.
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l. wykonawca zobowiqzanyjest zaplaci' Zamawiajqcemukarq umown4 w wysokoSci15%
ceny umownej w przypadkuodst4pieniaod umowy z powodu okolicznoSci,za kt6re
Wykonawca.
odpowiada
karQumown4w wysokosci:
zobowiqzalyjest zaplaciiZamawiajecemu
2. Wykonalvca
1) 0,2olocenyumownej zaka2dy dzief zwloki w wykonaniuprac,
do odbiorupracz wadami,
2) 10%cenyumownejza zgloszenie
3) 0,5o2ceny umou'nejzaka2dy dzle'i'zwloki w usuniEciuwad stwierdzonychprzy odbiorze
wad.
na usunigcie
lub w okesiergkojmizawady,liczonejod dnia\Tznaczonego
3. Stxonom sluzy prawo dochodzenia odszkodowaniapr7rkftczaj4cego wysokosi kary
ulnownel
$ r4
naliczeniakar umo\mych stanowi*ynagrodzeniebezpodatkuVAT (netto).
PodstawQ

$rs

powodujqcej,
2ewykonanieumowynie lezy
W rMie wyst@ieniaistotnejzmianyokolicznodci
przewidzie6
w chwili zawarciaumowy
w interesiepublicznym,czego nie mozna bylo
moze odst4pi6od umowy w teminie miesiqcaod powziQciawiadomoScio
Zamawiajqcy
powyzszychokolicznosciach,W takim pzypadku Wykonawca moze 24da6 jedlnie
umowy.
mu z tltulu wykonaniaczqSci
wynagrodzenia
nale2nego
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$16
Nale2nosi za wykonan4 i przyjetq bez zasltrzpzehptace platna bqdzie przelewemz konta
Zamawiaj4cegow teminie 30 dni od daty dorgczeniaZamawiaj4cemufaktur wystawionych
zgodniez $ 11.
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Zabezpieczeni.e
nalez]4egowykonalia umowy zostaniez"w6conewykonawcy w terminie 30
dni od daty odbioru koicowego calegozakresuprac w wysokoici 70% oraz w terminie 15 dni
od datyuplywu rpkojmi w wysokoSci30%.
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Uprawnieniaz tytulu rEkojmi za wady fizyczne i prawnepracy wygasaj4z uplywem 3 lat od
odbioru.
dniaostateczlego
$19
Zmiany niniejszejumowy wyrnagajqformy pisemnejpod rygoremniewa2no3ci.
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W sprawach nieuregulowanychniniejsz4 umow4 maj4 zastosowanieprzepisy Kodeksu
Cywilnego.
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Ewentualnespory mogqcewyniknqt w niqzku z tealizacj4niniejszej umowy strony poddaj4
rozstzygniQciuS4domPowszechn)'rnwlaSciwymmiejscowodla Zamawiaj{cego.
$22
jednobrzni4cych
egzemplarzach, z czngo2 dla
w
3
zostala
Umowa niniejsza sporz4dzona
Zamawiaj4cegoi I dla Wykonawcy.
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