Znak sprawy: RB.271.1.2014

Obsługa geodezyjna gminy Czarny Dunajec w roku 2014
PRZETARG: 1/2014

Data ogłoszenia przetargu: 09/01/2014

Data otwarcia ofert: 22/01/2014

Załącznik nr 7 do SIWZ

WZÓR/PROJEKT UMOWY nr UG/…./2014
Zawarta w dniu ………. 2014 r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy Gminą Czarny Dunajec
z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273
reprezentowaną przez:
Józef Babicz – Wójt Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Stanisławy Pilch
zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym",
a firmą: ........................................................................................................................... z siedzibą
w:
..............................................................................................................................................................
.
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej lub Rejestru Sądowego pod nr ewidencyjnym:
..............................................................................................................................................................
.
NIP: ................................................ REGON:
...................................................................................
zwaną dalej w treści "Wykonawcą",
reprezentowaną przez:
1 . ..........................
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr: 1/2014 [znak sprawy RB.271.1.2014] zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 z późn.
zm.).

§1
Przedmiot umowy
Zgodnie ze złożoną ofertą przetargową i wyborem Wykonawcy w przetargu nieograniczonym nr:
1/2014 [znak sprawy RB.271.1.2014] Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania
dokumentacji geodezyjnej zgodnie ze zleceniem przekazanym na podstawie oferty przetargowej
(zał. nr 1) i SIWZ sukcesywnie w miarę zapotrzebowania Zamawiającego.

§2
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
1. Usługodawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji geodezyjnej w 3 egzemplarzach:
na papierze.
2. Do wszystkich opracowań Zamawiający otrzymuje dane na płycie CD w systemie
numerycznym dgn i dxf.

§3
1. Zamawiający każdorazowo przekazuje Usługodawcy zlecenie w formie pisemnej z
określonym przedmiotem zlecenia, terminem wykonania i wyliczoną w oparciu o ofertę
cenową przybliżoną wysokość wynagrodzenia.
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§4
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Zamawiający zobowiązuje się do wypłacenia Usługodawcy wynagrodzenia ryczałtowego za
wykonane dzieło w kwocie określonej każdorazowo w zleceniu sporządzonym na podstawie
załączonej oferty cenowej i SIWZ do niniejszej umowy w terminie do 21 dni od chwili
dokonania ostatecznego odbioru dzieła, na podstawie rachunku Usługodawcy.
2. Za odbiór ostateczny uważa się odbiór bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego
oraz opisanie rachunku. Dla robót o wartości przekraczającej 10 000,00 PLN należy
sporządzić protokół końcowego odbioru technicznego robót.
3. Wszelkie stwierdzone przez Zamawiającego podczas odbioru roboty wady Usługodawca
zobowiązuje się usunąć w terminie 7 dni.
4. Rewaloryzacja cen może nastąpić w trakcie trwania umowy, nie wcześniej jednak niż po
upływie jednego roku od daty jej zawarcia i na pisemny wniosek Wykonawcy.
5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer konta bankowego Wykonawcy ............................................................
6. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane usługi następować będzie sukcesywnie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.

§5
Termin wykonania zamówienia
1. Niniejsza umowa wiąże strony do dnia 31.12.2014 r.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy będzie każdorazowo podany w zleceniu.
3. Za datę wykonania przedmiotu zlecenia przyjmuje się dzień złożenia przez Usługodawcę w

4.
5.

6.

7.

siedzibie zamawiającego określonych w §2 dokumentów zaopatrzonych w klauzulę
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Na pisemny wniosek Usługodawcy zawierający uzasadnienie i złożony odpowiednio
wcześniej Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania zlecenia.
Jeżeli Usługodawca odmówi przyjęcia zlecenia lub zwłoka w jego wykonaniu przekroczy 30
dni Zleceniodawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. O rozwiązaniu
umowy Zleceniodawca powiadamia Usługodawcę na piśmie.
Wykazana w kolumnie 4 zał. Nr 1 /FORMULARZ CENOWY OFERTY/ ilość jednostek
przewidywanych do wykonania w 2014 roku jest wielkością orientacyjną ustaloną na
podstawie budżetu Gminy oraz przewidywanego zapotrzebowania na roboty geodezyjne i nie
może być podstawą roszczeń ze strony Usługodawcy.
Łączna cena usług do wykonania przez Usługodawcę w roku ……, nie może przekroczyć
kwoty: …………….. zł brutto.

8.

§6
Kary umowne
Strony ustalają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Usługodawca płaci Zamawiającemu karę umowną:
a) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zlecenia w wysokości 1 % wynagrodzenia
ryczałtowego brutto należnego Usługodawcy za przedmiot zlecenia, za każdy dzień
zwłoki.
b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w wysokości 1 % wynagrodzenia
ryczałtowego brutto należnego za przedmiot zlecenia, za każdy dzień przekroczenia
terminu określonego w paragrafie 4 ustęp 3.
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c) Za odstąpienie od umowy Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada
Usługodawca- w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto należnego
Usługodawcy za przedmiot umowy.
d) W wypadku nienależytego wykonania umowy w wysokości 30% należnego
wynagrodzenia ryczałtowego Usługodawcy.
2. Zamawiający zapłaci Usługodawcy karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Usługodawca nie odpowiada w
wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto należnego Usługodawcy.

§7
Gwarancja wykonawcy
Usługodawca udziela 2-letniej gwarancji na wykonane przez siebie roboty – w szczególności
pełną treść mapy do celów projektowych w granicach opracowania i zobowiązuje się do
niezwłocznego usunięcia wszelkich zgłoszonych przez Zamawiającego braków i usterek.

§8
Zmiana umowy
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) Zmian dokonanych na wniosek Zamawiającego.
c) Zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy.
d) Przedłużenia procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień,
postanowień i decyzji administracyjnych.
e) Wystąpienia zamówień dodatkowych lub zamiennych niezbędnych do prawidłowego
wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji
zamówienia.
f) Zmiany stawki podatku VAT.
g) Gdy zmiany treści umowy są korzystne dla Zamawiającego.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana konta bankowego).

§9
Postanowienia końcowe
1. Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo
dla Zamawiającego.
2. Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 z późn. zm.)
oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią
inaczej.

§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Usługodawcy.
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WYKONAWCA:

Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1
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