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Załącznik Nr 4 do Rozeznania cenowego – 

zaproszenia do złożenia oferty 

(BZP.272.2.20.2017) 

 

- projekt – 

 

 

UMOWA Nr … / SP / 2017 

 

zawarta w dniu … …….. 2017 r. w Jeleniej Górze pomiędzy Skarbem Państwa – Starostą 
Jeleniogórskim z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, 
posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
reprezentowanym przez: 
1. Annę Konieczyńską   – Starostę Jeleniogórskiego, 
a ……………………………………… z siedzibą: ……………………………, zamieszkałym (jeśli 

dotyczy), zwanym dalej WYKONAWCĄ, posiadającym KRS (jeśli dotyczy), PESEL (jeśli 

dotyczy), NIP ………………, REGON ………………, reprezentowanym przez: 

1. …………………      – ……………………………, 

2. …………………      – ……………………………. 

 

Strony wspólnie ustalają, co następuje: 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie rozeznania cenowego o wartości 

nieprzekraczającej równowartości kwoty 10.000 euro – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), a także 

zgodnie z § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 

30/2015 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 

udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro (z późn. zm.), ZAMAWIAJĄCY zleca  a WYKONAWCA 

przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: „Modernizacja geodezyjnej osnowy wysokościowej”. 

 

§ 1 

 

1. ZAMAWIAJĄCY powierza a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania modernizacji 

szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie: 

a) gminy Podgórzyn (powiat jeleniogórski) - założenie 42 reperów szczegółowej osnowy 

wysokościowej III klasy; 

b) miasta Karpacza (powiat jeleniogórski) - założenie 10 reperów szczegółowej osnowy 

wysokościowej III klasy.  

2. WYKONAWCA zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą oraz 

opracowaniem pn.: „Założenia do projektu modernizacji osnowy wysokościowej dla powiatu 

jeleniogórskiego” stanowiącym Załącznik Nr 1 do Rozeznania cenowego – zaproszenia 

do złożenia oferty i Uszczegółowieniem do modernizacji stanowiącym załącznik Nr 2 

do Rozeznania cenowego – zaproszenia do złożenia oferty - Strony oświadczają, że są 

w posiadaniu w/w dokumentów. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji zlecenia wystąpi konieczność założenia większej ilości punktów 

szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy, zlecenie to obejmuje założenie dodatkowo do 6 

reperów:  

a) 4 reperów na terenie  gminy Podgórzyn; 

b) 2 reperów w mieście Karpacz.  
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§ 2 

 

1. WYKONAWCA oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania 

przedmiotu umowy. 

2. WYKONAWCA zrealizuje przedmiot zamówienia i z wykonanej pracy geodezyjnej przekaże 

dokumentację techniczną w formie: 

1) papierowej – 1 egzemplarz, 

2) numerycznej – 1 egzemplarz. 

 

3. Dokumentacja techniczna z realizacji przedmiotu umowy, zostanie przekazana przez 

WYKONAWCĘ do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej 

Górze przy ul. Podchorążych 15. 

4. WYKONAWCA przekaże do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 

Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15 kopię zawiadomienia o 

wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych złożonego w Powiatowym Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze. 

5. W terminie 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji dokumentacji technicznej przez Powiatowy 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nastąpi podpisanie przez przedstawicieli 

stron w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w 

Jeleniej Górze protokołu zdawczo - odbiorczego. 

6. WYKONAWCA zobowiązuje się do osobistego wykonania przedmiotu umowy, bez 

możliwości podzlecenia jego części lub całości innym podmiotom, przy użyciu własnych 

materiałów, narzędzi i urządzeń potrzebnych do jego wykonania. 

7. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony WYKONAWCY jest 

………………………………. 

8. Osobą uprawnioną przez ZAMAWIAJĄCEGO do nadzorowania należytego wykonania             

i odbioru przedmiotu umowy jest Izabela Dzikowska – Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii 

i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, tel.: (75) 64 73 223. 

9. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania o zaistniałych 

przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.  

 

§ 3 

 

Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 2 października 2017 roku. 

 

§ 4 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe dla 

WYKONAWCY w wysokości (koszt całkowity):  

wartość netto  .................................................... zł 

-  plus podatek VAT … %  .................................. zł 

-  wartość brutto ................................................... zł 

(słownie: 

………………………………………………………………………………………………………....) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje następujące elementy: 

1) za 42 repery szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy na terenie gminy 

Podgórzyn:  
-  wartość brutto ................................................... zł 
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2) za 10 reperów szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy na terenie miasta 

Karpacz:  

-  wartość brutto ................................................... zł 

 

§ 5 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy WYKONAWCA wystawi fakturę VAT lub rachunek na: 

Powiat Jeleniogórski, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 611-250-35-48. 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT lub rachunku jest podpisany przez strony protokół 

zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu z rachunku ZAMAWIAJĄCEGO na 

rachunek WYKONAWCY:…………………………………………….……(należy podać nr rachunku), 

w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku. 

Za dzień zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. W wypadku niedotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO terminów płatności, określonych       

w umowie, WYKONAWCY przysługuje prawo dochodzenia ustawowych odsetek. 

5. ZAMAWIAJĄCY może odliczyć kary umowne od płatności należnych WYKONAWCY. 

6. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony umowy 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.  

7. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty kar umownych, 

termin płatności będzie nie dłuższy niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do zapłaty kar 

umownych.   

 

§ 6 

 

1. WYKONAWCA zobowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości: 

1) 0,4 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki                    

w wykonaniu przedmiotu umowy, 

2) 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za zgłoszenie do odbioru 

przedmiotu umowy z wadami, 

3) 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki  

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za 

wady, liczonym od dnia terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych. 

 

§ 7 

 

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na wykonany przedmiot umowy ………-

miesięcznej gwarancji (minimalny okres gwarancji 12 m-cy) i …………..-miesięcznej rękojmi 

(minimalny okres rękojmi 12 m-cy) za wady przedmiotu umowy, których bieg rozpoczyna się od 

dnia protokolarnego odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO przedmiotu umowy. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi zostaną ujawnione wady 

przedmiotu umowy WYKONAWCA na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO bezpłatnie usunie 

stwierdzone wady lub nieprawidłowości w wykonanym przedmiocie umowy – w terminie 

ustalonym między stronami. 

3. Po bezskutecznym upływie terminu ustalonego jako termin usunięcia wad lub 

nieprawidłowości przedmiotu umowy, ZAMAWIAJĄCY rozpocznie naliczanie kar umownych. 
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§ 8 

 

Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 10 

 

Do rozstrzygnięcia spraw spornych powstałych przy wykonaniu niniejszej umowy właściwy jest 

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze. 

 

§11 

 

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału – w tym 

dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 

 
 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 

        


