Załącznik nr 5 do SIWZ
- wzór umowy

UMOWA Nr Or.3432/1/07 (wzór)
na założenie ewidencji budynków miasta Biała Piska oraz wykonanie numerycznej mapy zasadniczej miasta
Biała Piska, zawarta w dniu ......................... 2007 roku w Piszu, pomiędzy Skarbem Państwa,
reprezentowanym przez:
- Starostę Piskiego - Andrzeja Nowickiego
zwanymi w dalszej treści Zamawiającymi,
a
.................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
...............................................................................
zwanym w dalszej treści Wykonawcą,
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest usługa na rzecz Zamawiającego związana z założeniem ewidencji budynków na
miasto Biała Piska w programie EWOPIS WIN v. 3.15 i EWMAPA WIN v. 7 oraz wykonanie numerycznej
mapy zasadniczej miasta Biała Piska, powierzchnia 324 ha w programie EWMAPA WIN v. 7.
2. Podstawą zawarcia umowy jest wybór Wykonawcy dokonany w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164,
poz. 1163).
§2
1. Rzeczowy zakres prac oraz wymagania techniczne określa załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, stanowiący załącznik do niniejszej umowy. Dane zawarte w opracowaniu muszą
być aktualne na 14 dni przed zgłoszeniem do odbioru.
2. Wszystkie niezbędne do wykonania umowy materiały dostarcza Wykonawca we własnym zakresie na koszt
Zamawiającego uwzględniony w cenie.
3. Podzlecenie prac innej firmie wymaga zgody Zamawiającego.
§3
Ustala się terminy realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31 października 2007r.,
w tym etap I – założenie ewidencji budynków na miasto Biała Piska do 4 października 2007r.
§4
1. Cenę

umowną

za

wykonanie

całości

prac

określonych

w

§

1

umowy

ustala

się

na

.............................................................................................................................................................. zł brutto
(słownie:

........................................................................................................................................................)

w tym podatek VAT wynosi ............................................................................................................................ zł
W tym Etap I .................................................................................................................................................. zł
(słownie: ...........................................................................................................................................................)
w tym podatek VAT wynosi............................................................................................................................. zł
Etap II ............................................................................................................................................................ zł
(słownie: ...........................................................................................................................................................)
w tym podatek VAT wynosi............................................................................................................................. zł
2. Cena ta obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac wraz z kosztami określonymi w § 2 pkt 2 umowy.
3. Należność za wykonaną i przejętą bez zastrzeżeń pracę płatna będzie z konta Starostwa Powiatowego
w Piszu.

§5
1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót.
2. Zamawiający jest uprawniony do przeglądania dziennika robót, kontrolowania postępu i jakości robót oraz
wypisywania uwag i zleceń.
§6
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dniu gotowości do odbioru prac, a Zamawiający przeprowadzi
odbiór w terminie uzgodnionym przez strony, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty gotowości do odbioru.
2. Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół, który po podpisaniu przez obie strony doręczy
Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.
3. Operat powstały w wyniku wykonania roboty skompletowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i
przekazany zostanie zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokóle odbioru.
4. Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru w terminie wynikającym z § 6 ust. 1 Wykonawca może wystawić
faktury za wykonanie umowy.
§7
1. Zamawiający i Wykonawca mogą skorzystać z powołanych przez siebie i na swój koszt rzeczoznawców lub
inspektorów nadzoru.
2. Wykonawca jest zobowiązany w toku czynności odbioru przedstawić Zamawiającemu kompletną
dokumentację etapu roboty lub operat techniczny całości prac, dokumenty prawno – techniczne oraz
zestawienie faktycznie wykonanych jednostek.
§8
1. Rozliczenie finansowe za wykonanie prac nastąpi na podstawie faktur sporządzonych przez Wykonawcę na
podstawie protokołu odbioru, na kwotę w nim ustaloną i po zrealizowaniu jego postanowień końcowych,
bądź z § 6 ust. 4 umowy.
2. Płatność za wykonane i przyjęte bez zastrzeżeń prace wykonane w ramach ETAP-u I i II nastąpi w terminie
21 dni po podpisaniu przez strony protokołu odbioru, oraz po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury VAT.
§9
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi w
wysokości 6% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Kwota

zabezpieczenia
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w

formie

...........................................................................

najpóźniej do dnia zawarcie umowy.
3. Strony ustalają, że 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczone jest na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.
4. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót
i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych, natomiast 30% kwoty zabezpieczenia z
tytułu rękojmi w terminie nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
§10
1. W razie stwierdzenia w trakcie czynności odbioru wad powstałych z przyczyn, za które odpowiada
Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający obniży wynagrodzenie (cenę umowną) odpowiednio do
utraconej wartości użytkowej.

2. W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie rękojmi wad, powstałych z przyczyn, za które
odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać
wykonania umowy po raz drugi, a Wykonawca naprawi na koszt własny szkody poniesione przez
Zamawiającego.
§11
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej
w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Wykonawca
może odstąpić od wykonania umowy jedynie do czasu przystąpienia do jej realizacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) 0,05% ceny umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac,
b) 5% ceny umownej za zgłoszenie do odbioru prac z wadami,
c) 0,05% ceny umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rękojmi za wady, liczonej od dnia wyznaczonego na termin usunięcia wad.
3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny umownej
w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za którą odpowiada Zamawiający.
4. Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej.
§12
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§13
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§14
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wygasają z upływem 3 lat od dnia odbioru.
§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§16
Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają orzecznictwu Sądu
Gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§17
Umowa niniejsza sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla
zamawiającego i jedna dla wykonawcy.

Wykonawca:

Zamawiający:

