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reprezentowanym przez Zarzad w imieniu którego dziala:
Starosta Poznanski
- Pan Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznanski - Pan Marek Wozniak
zwanym w dalszej czesci Zamawiajacym
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z siedziba w.................................................
reprezentowana przez:
... ............................................................

zwanym w dalszej czesci Wykonawca
Niniejsza umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy w
trybie przetargu nieograniczonego art. 39 zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.)
§1
Wykonawca zobowiazuje sie opracowac Zamawiajacemu baze danych numerycznej,
obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie budynków i uzytków gruntowych dla obrebów,
które posiadaja opracowana baze danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w
zakresie granic dzialek ewidencyjnych dla gmin(y)
, powiat poznanski,
województwo Wielkopolskie.

1.
2.
3.
4.

§2
Wymagania techniczne dotyczace prac okreslaja WARUNKITECHNICZNEstanowiace
zalacznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiajacy zobowiazuje sie do wydania materialów pomocniczych niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy.
Przedmiotumowy Wykonawca wykona z wlasnych materialów.
Podzlecenieprac innej firmie wymaga zgody Zamawiajacego.

§3
1. Ustala sie, ze wykonanie calosci zamówienia ujetego w § 1 nastapi w okresie do
................................

§4
1. Wynagrodzenie (cene umowna) za calosc przedmiotu zamówienia okreslonego w § l
ustala sie w wysokosci: .........................................
(slownie zlotych: """""
""""""
)
w tym podatek VAT zl
2. Strony w trakcie trwania niniejszej Umowy wykluczaja mozliwosc zmiany ceny
przedmiotu zamówienia.

§5
1. Wykonawcajest zobowiazany do prowadzenia dziennika robót.
2. Zamawiajacy jest uprawniony do przegladania dziennika robót, kontrolowania postepu i
jakosci prac oraz wpisywania uwag i zalecen przez upowaznionego do tego pracownika.

f

§6
l. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o dniu gotowosci do odbioru opracowania, a
Zamawiajacyprzeprowadzi odbiór w terminie uzgodnionym przez strony.
2. Z czynnosci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokól, który po podpisaniu przez obie
strony doreczy Wykonawcy w dniu zakonczeniaodbioru.
§7
Wykonawca jest zobowiazany w toku czynnosci odbioru doreczyc Zamawiajacemu
kompletna dokumentacje techniczna.
§8
Rozliczenie finansowe za wykonanie opracowania o którym mowa w § l nastapi na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokól odbioru.
§9
1. W razie stwierdzenia w trakcie czynnosci odbioru wad powstalych z przyczyn, za które
odpowiada Wykonawca, nie nadajacych sie do usuniecia, a wady. te umozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy
obnizy wynagrodzenie (cene umowna) odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej.
2. W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie rekojmi wad powstalych z przyczyn
za które odpowiada Wykonawca, nie nadajacych sie do usuniecia, a wady te
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic od Umowy lub zadac wykonania Umowy po raz drugi.
Koszty zwiazane z realizacja nowej Umowy poniesie w calosci Wykonawca.
§ 10
1. Wykonawca zobowiazanyjest zaplacic Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci:
a/15% ceny umownej w przypadku odstapienia od Umowy z powodu okolicznosci, za
które odpowiada Wykonawca. Wykonawca moze odstapic od wykonania Umowy
jedynie do czasu przystapienia do jej realizacji. Po rozpoczeciu prac przez Wykonawce
zastosowanie beda mialy postanowienia w § 9, pkt 2,
bl 0,2% ceny umownej za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu Umowy,
ci 10% ceny umownej za zgloszenie do odbioru przedmiotu Umowy z wadami,
dl 0,5% ceny umownej za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie rekojmi, liczonej od dnia wyznaczonego na termin usuniecia
wad.
2.W przypadku, gdy szkoda przewyzsza wysokosc zastrzezonych kar umownych
l:amt\w\t\)acemuprzysluguje prawo zadania odszkodowania do pelnej wysokosci
poniesionej szkody.
§11
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapic od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach.
§12

Zmiany niniejszejUmo~ wymagaja fonny pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§13
Naleznosc za wykonana i przyjeta bez zastrzezen prace, platna bedzie przelewem z konta
Zamawiajacegow tenninie 14 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu faktury wystawionej
zgodniez § 8.
§ 14
Uprawnieniaz tytulu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady fizyczne pracy wygasaja z
/

uplywemrokuod dniajej odbioru.
§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 16
Wszelkie spory mogace wyniknac w trakcie realizacji niniejszej Umowy podlegaja
orzecznictwusadu powszechnego, wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
§ 17
Umowe sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
stron.
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