PROJEKT - załącznik Nr 6

UMOWA O WYKONANIE PRAC
GEODEZYJNYCH W 2015 ROKU
Zawarta w dniu ….......... w Ostrołęce pomiędzy:

Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Kurpiowska 21,
07 - 410 Ostrołęka, zarejestrowanym w KRS pod numerem: 000059764, reprezentowanym
przez:

Dariusza Olkowskiego

-

Prezesa Zarządu

zwanym dalej w treści “Zamawiającym“

a
…...................................................................................................................................................
...
reprezentowanym przez :

…................................

-

…........................................

zwanym dalej “ Wykonawcą “.

Umowę zawarto po wyłonieniu wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
zasadami określonymi w Regulaminie Przeprowadzania Przetargów i Udzielania Zamówień
w OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce.
§ 1.
Zamawiający zleca obsługę geodezyjną wykonywanych prac inwestycyjnych i remontowych
w zakresie sieci wod. - kan. realizowanych w roku 2015.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego zlecone roboty
geodezyjne, a Zamawiający wykonane roboty odebrać i zapłacić.

2. Wykonawca oświadcza, Ŝe roboty geodezyjne wykonywane będą przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia geodezyjne.
3. Prace wykonywane będą na podstawie zleceń jednostkowych, przekazywanych
kaŜdorazowo przez Zamawiającego i dotyczyć będą wykonania obsługi geodezyjnej w
ramach prac realizowanych przez Zamawiającego, w terminie uzgodnionym pomiędzy
stronami.
4. Zamawiającemu zostaną przekazane następujące materiały:
- szkice z wytyczenia przebiegu sieci,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie papierowej jak
równieŜ w formie elektronicznej (Plik Dwg. lub Dxf.) na płycie CD lub przenośnym
nośniku danych.

§ 3.

1. Wartość umowy nie moŜe przekroczyć kwoty netto: …........ zł

+ podatek VAT w

wysokości
…......... zł, kwoty brutto: …......... zł.
2. Wynagrodzenie za wykonane prace będzie rozliczane na podstawie cen jednostkowych za
poszczególne czynności wyszczególnione w formularzu cenowym.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilościowych w poszczególnych
pozycjach zamawianych usług w stosunku do ilości wskazanych w formularzu cenowym.
3. Wszystkie ceny jednostkowe przedstawione w formularzu cenowym, będącym integralną
częścią umowy nie mogą ulec zmianie przez okres trwania niniejszej umowy.

§ 4.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy naleŜność w ciągu 14 dni na rachunek wskazany w
wystawianej fakturze.
§ 5.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w zleconych pracach w
wysokości 0,1% wartości cen jednostkowych brutto zamówienia za kaŜdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w zapłacie faktury odsetki ustawowe.

3. Strony mają prawo do odszkodowania za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie
umowy do pełnej wysokości szkody.
§ 6.
1. Odbierającym roboty będące przedmiotem umowy ze strony Zamawiającego będzie Pan
Bogusław Sienicki.
2. Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na wykonane roboty geodezyjne, od daty
sporządzonego protokółu odbioru robót.
§ 7.

Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015r.
§ 8.
Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaŜności wymagają formy pisemnej.

§ 9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla kaŜdej ze
stron.
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