
UMOWA Nr 1/PN/2014 [WZÓR] 
 
 

zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2013 r., poz.907 z późn. zm.), dnia ………………………, w Oleśnie pomiędzy Powiatowym Zarządem 
Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 
1. Joachima Hadama  - Dyrektora PZD 
 
a ……………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 
1. ............................  - ......................................... 

 
§ 1 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi – przetarg nieograniczony z dnia 5.02.2014 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług geodezyjnych i kartograficznych za następujące 
ceny jednostkowe brutto:  
 

Czynno ść Cena jednostkowa 
brutto 

Sporządzenie projektu podziału nieruchomości w związku z art. 60 i 73 
ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 z 1998 r. z późn. 
zm.) – pierwsza działka  

 

Sporządzenie projektu podziału nieruchomości w związku z art. 60 i 73 
ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 z 1998 r. z późn. 
zm.) – kaŜda nast ępna działka  

 

Weryfikacja uŜytku gruntowego poprzez przygotowanie stosownej 
dokumentacji technicznej i złoŜenie jej w Wydziale Geodezji, Kartografii, 
Katastru i Gospodarki Mieniem 

 

Stabilizacja punktów granicznych znakami granicznymi po uprawomocnieniu 
się decyzji zatwierdzającej projekt podziału 

 

 
Usługi b ędą zlecane na bie Ŝąco przez Zamawiaj ącego. 
 
 

§ 2 
Termin wykonania zakresu robót określonego w § 1:   
4 miesi ące od otrzymania zlecenia w przypadku konieczności dokonania podziału, 
2 miesi ące od otrzymania zlecenia w przypadku gdy nie ma konieczności wykonania podziału, 
2 miesi ące od otrzymania zlecenia w przypadku wykonywania stabilizacji punktów granicznych. 

 
§ 3 

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w 
związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób trzecich, w tym takŜe z ruchem 
pojazdów mechanicznych powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 
 

§ 4 
1. Zakończenie wykonywania robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu. 
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych usług w ciągu 7 dni 

od daty zgłoszenia jej zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. 
3. Sporządza się protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy. 
4. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuŜa umownego terminu 

wykonania usług. 
 

§ 5 
Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty ceny umownej za wykonane roboty w ciągu 30 dni od 
daty otrzymania faktury potwierdzonej protokołem odbioru przedmiotu usługi. 
 



§ 6 
Ustala się następujące kary umowne: 
1. Za niedotrzymanie przez Wykonawcę, bez uzasadnionych przyczyn, terminów zawartych w umowie 

-  50 zł za kaŜdy dzień zwłoki. 
2. Za odstąpienie od wykonania umowy przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn lub jej 

niewłaściwe wykonanie 7 000 zł. 
 

§ 7 
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: oferta, specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia. 
 

§ 8 
Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony. 
 

§ 9 
1. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji 

niniejszej umowy. 
2. W przypadku braku porozumienia, wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 
 

§ 10 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
 

§ 11 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla kaŜdej ze stron. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrasygnata 
 
 

 


