Projekt umowy DT/13/2018
Zawarta w dniu …………… r. w Środzie Śląskiej pomiędzy: Średzką Wodą Spółką z o.o.
z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Sikorskiego 43, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy pod
numerem 0000246309. NIP: 9131561206, REGON: 020185449, reprezentowaną przez:
Antoniego Biszczaka – Prezesa Zarządu, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a ………….……………………………………………………………………………………,
reprezentowaną przez: …………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części Wykonawcą.

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego do wartości
nieprzekraczającej 30 000 euro z dnia ………………………..

1)
2)
3)

4)

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem niniejszej umowy jest: Obsługa geodezyjna dla Średzkiej Wody Sp. z o.o.
przez okres 12 miesięcy.
Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa ogłoszenie.
Wykonawca będzie realizował usługę w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 17 maja
1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz
wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
Podane w ogłoszeniu zakres zamówienia może ulec zmianie. Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia z tytułu nie zrealizowania w całości szacowanej
wielkości zamówienia.

§2
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Czasu reakcji do 2 godzin,
b) Należytego i terminowego wykonywania przedmiotu umowy na podstawie pisemnych
lub telefonicznych zgłoszeń Zamawiającego. Termin wykonania poszczególnych
usług każdorazowo określi Zamawiający biorąc pod uwagę charakter i złożoność
danej usługi,
c) Wykonania 4 egzemplarzy map powykonawczych w wersji papierowej oraz jednej w
wersji elektronicznej w formacie PDF w skali zleconej przez Zamawiającego,
d) Dostarczenia szkiców tyczenia wraz z naniesionymi kolizjami z siecią podziemną
(energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, telefoniczną, gazową), a także określi
odległość do w/w kolizji na szkicu tyczenia,
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e) Dostarczenia Zamawiającemu szkiców tyczenia podziału, mapy inwentaryzacyjnych
oraz innych materiałów przed dniem rozpoczęcia prac na budowie przez
Zamawiającego.
f) Zabezpieczenia wykonanych tyczeń w terenie,
g) Udzielenia 24-miesięcznej gwarancji jakości usług geodezyjnych wykonanych w myśl
postanowień niniejszej umowy i niezwłocznego usunięcia wszelkich zgłoszonych
przez Zamawiającego braków i usterek, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od
pisemnego wezwania,
h) Wykonywania prac objętych umową z zachowaniem należytej staranności oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
i) Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi, za którego działanie, uchybienie lub
zaniechanie ponosi całkowita odpowiedzialność.

1)

2)
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§3
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie poszczególnych usług
będących przedmiotem umowy wynagrodzenie określone w formularzu ofertowym
Wykonawcy, zgodnie z podanymi cenami jednostkowymi.
Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu
wraz z rachunkiem przedmiotu umowy oraz potwierdzeniu jego wykonania przez
merytorycznie odpowiedzialnego pracownika Zamawiającego, na konto wskazane
przez Wykonawcę. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Określone w formularzu ofertowym Wykonawcy ceny pozostają niezmienne przez
cały okres obowiązywania umowy, z wyjątkiem ustawowej zmiany podatku VAT.
W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o tym i określi termin ich usunięcia.
W przypadku nie usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o zleceniu innemu Wykonawcy usunięcie wad.

§4
KARY UMOWNE
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną:
a) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zlecenia – w wysokości 1 % wynagrodzenia
zlecenia brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia określonego w zleceniu.
b) Za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zlecenia – w wysokości 1 % wynagrodzenia
zlecenia brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczenia przez
Zamawiającego terminu usunięcia wad.
c) Za nie uzasadnione przekroczenie czasu reakcji (2 godziny) w wysokości 0,1%
wynagrodzenia zlecenia brutto za każdą kolejną przekroczoną godzinę.
d) Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
kare w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy.
2) Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:
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a) Nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
b) Nieterminowego wykonania przedmiotu umowy,
c) Gdy z nieuzasadnionych przyczyn czas reakcji Wykonawcy na zlecenie
Zamawiającego jest dłuższy niż 2 godziny.
d) Jeżeli Wykonawca odmówi przyjęcia do wykonania usługi lub zwłoka w jego
wykonaniu przekroczy 14 dni.
3) O rozwiązaniu umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.
4) Za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kare
w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy.
5) W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z
niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych Zamawiający może niezależnie od
kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w art.
471 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
§5
TERMIN REALIZACJI
Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas określony i obowiązuje przez 12 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
§6
ZMIANY UMOWY
1) Zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach:
a) Zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, kluczowych
specjalistów przedstawionych w umowie – na wniosek Zamawiającego lub
Wykonawcy w postaci pisemnej zgody,
b) Zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
c) Przedłużenia procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień,
postanowień i decyzji administracyjnych,
d) Wystąpienia
zamówień
dodatkowych lub
zamiennych
niezbędnych
do
prawidłowego wykonania
zamówienia
podstawowego. W takim przypadku
Wykonawca przedstawi kosztorys za wykonanie dodatkowych usług.
e) Zmiany stawki podatku VAT,
f) Gdy zmiany treści umowy są korzystne dla Zamawiającego.
2) Wszystkie zmiany umowy wymagają form pisemnej aneksu pod rygorem nieważności.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu udzielania zamówień w Średzkiej Wodzie Sp. z
o.o.
2. Spory wynikłe z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd
powszechny.
3. Integralna częścią umowy jest oferta wykonawcy oraz ogłoszenie wraz z załącznikami.
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4. Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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