Umowa Nr …/PZD/2019
Zawarta w dniu …………….. 2019r. w Limanowej pomiędzy Powiatem Limanowskim
reprezentowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej, w imieniu którego działa:
…………………………………
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – ……………………
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
a
....................................................................................................................................................
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w ......................../ do KRS pod nr ………..
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
została zawarta umowa o treści następującej:
§1
Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w formie
…………………………………….. z dnia ………… w którym wybrano ofertę uznaną za
najkorzystniejszą do wykonania zadania.
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§2
Zamawiający zleca w ramach planu finansowego PZD w Limanowej na rok 2019,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
„Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, sporządzanie map do celów
prawnych oraz wykonanie podziałów działek pod poszerzenie pasa drogowego
w roku 2019”.
Na zamówienie składa się:
Przeprowadzenie badania stanu prawnego regulowanego odcinka pasa drogowego
od 31.12.1998r. do chwili obecnej, wraz ze wskazaniem sygnatury dokumentów
wykazujących następstwo prawne w przypadku zmian w II dziale ksiąg wieczystych
prowadzonych dla nieruchomości stanowiących przedmiot zamówienia oraz wskazanie
adresów tak właścicieli hipotecznych, jak i ich ewentualnych następców prawnych
niezbędnych do skutecznego złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji Wojewody
Małopolskiego za cenę:
a) za pierwszą księgę: … zł brutto
b) za kolejną księgę:
… zł brutto
Wykonanie podziałów działek ewidencyjnych w sytuacji, gdy granica ewidencyjna
pokrywa się z granicą własności, ale nie jest zgodna z ustalonym przebiegiem granicy
pasa drogowego, regulowanego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r.
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną odcinka drogi –
w ramach wykonywanych prac należy trwale zastabilizować w terenie punkty załamania
linii granicznych wyznaczających linie rozgraniczające pasa drogowego. Dla działek nie
ujawnionych w księgach wieczystych należy wykonać wykazy synchronizacyjne
uwidaczniające z jakich parcel gruntowych powstały te działki za cenę:
a) za pierwszą działkę: … zł brutto,
b) za kolejną działkę: … zł brutto
Wykonanie podziałów działek pod poszerzenia pasa drogowego za cenę:
a) za pierwszą działkę: … zł brutto,
b) za kolejną działkę:
… zł brutto
Wznowienie punktów granicznych przy nieruchomościach przylegających do pasa
drogowego dróg powiatowych
a) za pierwsze 2 punkty: … zł brutto
b) za każdy następny:
…zł brutto.

§3
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa, celem umożliwienia
realizacji powierzonego zadania.
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§4
Zamawiający
powierza
Wykonawcy
wykaz
nieruchomości
pozostających
w dniu 31 grudnia 1998r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego, nie stanowiących ich własności, a zajętych pod drogi publiczne,
które z dniem 01.01.1999r. stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub
właściwych jednostek samorządu terytorialnego.
Wykonawca oświadcza, iż będzie przetwarzał dane osobowe przy realizacji zamówienia
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności zgodnie z
wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz ustawy o
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. w sposób wymagany prawem
geodezyjnym i przez przepisy szczegółowe określające sposób wykonywania czynności
geodezyjnych oraz formę wymaganych dokumentów powstałych procesie prac
geodezyjnych. Przetwarzanie będzie miało miejsce wyłącznie w zakresie niezbędnym do
wykonania niniejszej umowy.
W dacie zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie będące w jego
posiadaniu dane i opracowania służące do zrealizowania zadania.
Strony ustalają, że zadanie zostanie wykonane przez Wykonawcę w formie pisemnej
w pięciu egzemplarzach.
Na okoliczność odbioru dokumentacji dla poszczególnych zadań zostanie sporządzony
protokół odbioru.
Zamawiający uzna zadanie za wykonane w przypadku gdy otrzyma pełną dokumentacje
w tym mapy dla celów prawnych jak i mapy podziałów mają zawierać klauzulę o
przyjęciu do zasobu geodezyjnego.

§5
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi określonej w § 2 zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i zasadami oraz specyfikacją istotnych
warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy.
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§6
Wykonawca za wykonanie usługi określonej w § 2 otrzyma wynagrodzenie w wysokości
wynikającej z rzeczywistego wykonania zamówienia jednak nie więcej niż ………….. zł
brutto (słownie: ……………………. złotych).
Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu
przetargowym prowadzonym w formie zaproszenia do składania ofert wg cen
jednostkowych w wysokościach określonych w § 2 ust. 2.
Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi fakturami
częściowymi.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
na
fakturze, ze środków PZD w Limanowej, w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo
wystawionej faktury do PZD.
Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru dokumentacji dla
poszczególnych zadań o jakim mowa w §4 ust 5 niniejszej umowy, podpisany przez obie
strony umowy.
Faktury wystawione będą na Powiat Limanowski ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
NIP nr 7372206836. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie Powiatowy Zarząd Dróg w
Limanowej z siedzibą przy ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa.

§7
Termin zakończenia zadania ustala się na dzień 16 grudnia 2019r.

§8
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na okres 36 miesięcy. Okres
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi wyniesie 3 lata.
2. Gwarancja obejmuje również prace wykonywane przez Podwykonawców oraz wszystkie
dokumenty wytworzone przez Wykonawcę i Podwykonawcę.
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru poszczególnych zadań
potwierdzonych protokołami o których mowa w § 4 ust 5.
4. Wykonawca usunie zgłoszone wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
w wezwaniu do ich usunięcia, z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być krótszy
niż 14 dni od dnia wezwania do usunięcia wady.
5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczenie kary umownej w wysokości
0,5% wynagrodzenia brutto za poszczególne zadania opisane w § 2 ust. 2 za każdy dzień
licząc od następnego dnia po dniu wyznaczonym na usuniecie wady.
§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umownej
przedmiotu zamówienia określonej w § 6 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
2. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu, karę umowną w wysokości 0,5% wartości umownej przedmiotu
zamówienia określonej w § 6 za każdy dzień opóźnienia od terminu jego zakończenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umownej
przedmiotu zamówienia określonej w § 6 za odstąpienie od umowy wskutek
okoliczności zawinionych przez Zamawiającego.
5. W razie opóźnienia w płaceniu faktury przez Zamawiającego Wykonawcy należą się
ustawowe odsetki.
§ 10
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:
1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy trwa dłużej niż 14 dni,
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie nie leży w interesie
Zamawiającego.
2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary
umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Z prawa do odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia.
§ 11
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 13
Strony oświadczają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej
umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.
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