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Cześć II – Wzór umowy 
Umowa nr …… /PI/2014 

 
zawarta w dniu …….2014r. w Słupsku pomiędzy: 
 
„Wodoci ągi Słupsk” Spółk ą z o.o.  z siedzibą w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1, wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000078635, posiadającą 
numer identyfikacji podatkowej 839-000-55-92, z kapitałem zakładowym w wysokości 82.963.000,00 
zł reprezentowaną przez Zarząd w osobach:  

1) Andrzeja Wójtowicza – Prezesa Zarządu 
2) Alinę Zimnicką – Członka Zarządu 

zwaną dalej Zamawiającym 
a 
…………….. z siedzibą w ……………, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 
przez ………………, posiadającym numer identyfikacji podatkowej: ……………….. 
zwanej dalej Wykonawcą 
strony zawierają poniŜszą umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania mapy do celów projektowych w 

podziale na 8 zadań: 
Zadanie 1  
Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Głobino do oczyszczalni ścieków 
w Słupsku (zakres mapy do celów projektowych zgodny z załącznikiem nr 1, w tym równieŜ 
zakres mapy do celów projektowych na działkach PKP). 
 
Zadanie 2  
Uporządkowanie zasilania bud. nr 7 przy ul. Piłsudskiego (zakres mapy do celów projektowych 
zgodny z załącznikiem nr 2). 

 
Zadanie 3  
Przebudowa magistrali wodociągowej DN 600 w rej. SkrzyŜowania ulic Szczecińskiej i 
Sobieskiego (zakres mapy do celów projektowych zgodny z załącznikiem nr 3).  
 
Zadanie 4  
Zmiana układu zasilania wodociągu w rejonie ul. Kaszubskiej granica miasta (na wys. ul. 
Miejskiej – Siemianice) (zakres mapy do celów projektowych zgodny z załącznikiem nr 4). 
 
Zadanie 5  
Spięcie wodociągu Dn150-200 w ul. Portowej z istn. wodociągiem PCV90 (zakres mapy do celów 
projektowych zgodny z załącznikiem nr 5). 
 
Zadanie 6  
Rozbudowa przepompowni ścieków na ul. Borchardta (zakres mapy do celów projektowych 
zgodny z załącznikiem nr 6). 
 
Zadanie 7  
Wymiana awaryjnej sieci wodociągowej w ul. Mieszka I (zakres mapy do celów projektowych 
zgodny z załącznikiem nr 7). 
 
Zadanie 8  
Budowa stacji dezodoryzacji sieci kanalizacyjnej - ul. Gdańska (zakres mapy do celów 
projektowych zgodny z załącznikiem nr 8). 
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2. Zakres opracowania map do celów projektowych musi zawierać teren zgodnie z załącznikami 

graficznymi – kopie map ewidencyjnych (skala 1:1000 - zadania 1÷8) 
3. Mapy naleŜy wykonać i dostarczyć indywidualnie dla kaŜdego zadania w wersji papierowej i 

cyfrowej (plik dwg lub dxf w układzie 2000 zapisany na płycie CD lub DVD z opisem: "mapa do 
celów projektowych Zadanie … - …") w skali 1:500. 

4. W zakresie map(y) Zadanie 1, obejmuje do opracowania równieŜ mapę kolejową, na działkach 
naleŜących do PKP. 

5. Opracowanie map do celów projektowych naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. Zwraca się szczególną uwagę na aktualizację-pomiary istniejącej szaty 
roślinnej (drzewa, krzewy, itp.) w zakresie granic opracowywanych map do celów projektowych.  

6. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o postanowienia niniejszej umowy oraz 
uzgodnienia z Zamawiającym. 

7. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez osobę posiadającą niezbędne do tego celu 
uprawnienia. 

8. Wykonawca oświadcza, Ŝe przedmiot jego działania obejmuje prowadzenie prac kartograficznych 
będących przedmiotem niniejszej umowy. 

9. Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonania prac objętych przedmiotem umowy innym osobom 
bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 2 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 z zachowaniem 
warunków i norm określonych przepisami ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne, w szczególności zawartych w rozdziale 3 (art. art. 11-18) oraz przepisami 
wykonawczymi do tej ustawy.  

§ 3 
Termin wykonania 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia określony w § 1 ust. 1, w niŜej 
wymienionym terminie: 
1) Zadanie 1– naleŜy wykonać w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy, 
2) Zadanie od 2 do 8 – naleŜy wykonać w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy, 

 
§ 4 

Obowi ązki Stron 
1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) odbiór i potwierdzenie przekazania przedmiotu zamówienia,  
2) odbiór i potwierdzenie protokołu zdawczo – odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, 

który będzie podstawą do wystawienia faktury, 
3) terminowe regulowanie naleŜności Wykonawcy. 

2. Obowiązki Wykonawcy: 
1) terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami niniejszej umowy, przepisami 
prawa, a takŜe zaleceniami Zamawiającego,  
2) nieodpłatne usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze, we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie. 

 
§ 5 

Odbiory 
1. Wykonawca przekaŜe całość przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w § 3.  
2. Wykonawca przekaŜe roboczą wersję cyfrową map, celem weryfikacji, w terminie najpóźniej 14 

dni przed datą ostatecznego odbioru całości przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający w terminie do 7 dni dokona weryfikacji poprawności wykonania przedmiotu 

zamówienia, o ile przedmiot umowy wykonany zostanie bez zastrzeŜeń po wskazanym terminie 
Zamawiający potwierdzi wykonanie przedmiotu zamówienia w protokole zdawczo – odbiorczym. 

4. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługuje: 
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1) jeŜeli wady nadają się do usunięcia - prawo odmowy odbioru przedmiotu zamówienia do 
czasu usunięcia wad i Ŝądanie ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, 

2) jeŜeli wady nie dadzą się usunąć – Zamawiający jest uprawniony do odmowy dokonania 
odbioru przedmiotu umowy, 

3) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania usunięcia wad przedmiotu umowy 
innemu podmiotowi o ile wady te dadzą się usunąć oraz do odstąpienia od umowy na mocy 
jednostronnego, pisemnego oświadczenia. 

 
§ 6 

Wartość Robót i Rozliczenie za Wykonanie Umowy 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawcy naleŜne jest wynagrodzenie ryczałtowe netto dla 

zadania …… w kwocie: …………… zł (słownie: ……………../100 złotych). 
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zostanie powiększone o podatek VAT w stawce zgodnej 

z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaŜy. 
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy określonego w § 1. 
4. Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy i dokonanym 

odbiorze, potwierdzonym protokołem zdawczo – odbiorczym, na podstawie wystawionej przez 
Wykonawcę faktury. 

5. Faktura z uwzględnieniem postanowień ust. 4 płatna będzie w terminie 14 dni od daty jej 
dostarczenia Zamawiającemu przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez 
Wykonawcę, przy czym za datę zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia konta Zamawiającego. 

 
§ 7 

Odpowiedzialno ść 
1. W przypadku zwłoki w rozpoczęciu prac lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy  

w stosunku do terminu końcowego przekraczającej 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.  

 
§ 8 

Gwarancja r ękojmi za wady i zabezpieczenie 
1. Wykonawca udziela na wykonane prace rękojmi i gwarancji do 24 miesięcy od dnia odbioru prac 

objętych przedmiotem umowy przez Zamawiającego. Gwarancja i rękojmia upływa wraz z 
pierwszą zmianą w terenie, której pojawienie się wymaga zaktualizowania mapy do celów 
projektowych w granicach opracowania mapy.  

2. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji takŜe po okresie wymienionym w ust. 
2, jeŜeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

 
§ 9 

Osoby Reprezentuj ące Strony przy Wykonywaniu Umowy 
1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: ……….. tel. ……………………….. 
2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie:  Tomasz Fitowski tel. kom. 695 022 806, Andrzej 

Mielczarek tel. kom. 609 095 070,  
3. Strony ustalają, Ŝe wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją 

przedmiotu umowy, powinna być kierowana pod adresy wskazane w komparycji niniejszej 
umowy. 

4. Zmiana wskazanych powyŜej danych adresowych nie stanowi zmiany Umowy i staje się 
skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu. 

5. Strony dopuszczają moŜliwość prowadzenia korespondencji oraz przekazywania pism  
i dokumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,  
w szczególności drogą elektroniczną oraz przy uŜyciu faxu, co stanowi skuteczne doręczenie 
pism.  
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6. Strony ustalają poniŜsze adresy korespondencyjne dla środków przekazu, o których mowa w ust. 
5: 

a. adresy Zamawiającego:   
a.mielczarek@wodociagi.slupsk.pl,  t.fitowski@wodociagi.slupsk.pl  

b. adresy Wykonawcy: ………………….. 
 

§ 10 
Kary umowne 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, 

o którym mowa w § 6 ust. 1 za kaŜdy dzień opóźnienia,  
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, lub odbiorze w 

okresie rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za 
kaŜdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,  

3) z tytułu samego istnienia wad w przedmiocie odbioru końcowego w wysokości 20 % 
wynagrodzenia umownego netto, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zaleŜnych od 
Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 podlegają potrąceniu z faktury Wykonawcy,  
a Zamawiający ma prawo do kumulacji kar z róŜnych tytułów. 

3. KaŜdej ze stron przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 11 

Ustalenia ko ńcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami 
wykonawczymi. 

2. Wszelkie zmiany w treści umowy oraz jej uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej 
pod rygorem niewaŜności. 

3. Miejscem rozwiązywania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 

stron. 
Załączniki: 
Oferta Wykonawcy z dnia ……………. 
Zakresy map. 
 
Zamawiający                         Wykonawca 
 


