
Projekt umowy 

Nie wypełniać 

 

Umowa Nr...... / NR / 2017 
zawarta w dniu .................. 

pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, 

84-300 Lębork, ul. Pionierów 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk 

- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS: 0000092716, wysokość kapitału zakładowego 

20.635.800,00zł, REGON 770548026, NIP 841-000-51-88, zwanym dalej 

ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

Piotr Boniaszczuk– Dyrektor, 

a 

............................................................................................................................, 

reprezentowanym przez: 

................................................ 

zwanym dalej WYKONAWCĄ, prowadzącym działalność gospodarczą, 

zarejestrowaną w ............................. pod Nr ............................  

 

§ 1 

Podstawą zawarcia umowy jest przetarg z dnia ....................... 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest „Obsługa geodezyjna MPWiK Sp. z o.o.” 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

1) wytyczanie tras sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

2) inwentaryzacje powykonawcze wraz z wyłączeniem z eksploatacji w 

zasobach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – 

Kartograficznej w Lęborku: 

a. sieci wodociągowej i przyłączy, 

b. sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy, 

3) sporządzanie map do celów projektowych, 

4) wysokościowy pomiar kontrolny dowolnego punktu, 

5) geodezyjne wznowienie położenia punktu granicznego, 

6) opracowanie współrzędnych punktu geodezyjnego dla celów projektu 

sieci wod.-kan. sporządzanego przez M.P.W i K., 

7) aktualizację map do celów projektowych. 

3. Załącznik Nr 1 do umowy zawiera wyszczególnienie usług geodezyjnych 

oraz ich ceny jednostkowe netto. 

 

§ 3 

Termin wykonania umowy – …………… r. 

 



§ 4 

1. Do obowiązków WYKONAWCY należy wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu geodezji i kartografii. 

2. Przystąpienie do realizacji wyszczególnionych prac geodezyjnych, będących 

przedmiotem umowy, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

faksem zawiadomienia o konieczności ich realizacji.  

3. Zawiadomienie o konieczności realizacji prac geodezyjnych zawierać będzie 

w szczególności:  

1) termin rozpoczęcia i zakończenia prac,  

2) ich rodzaj i zakres, 

3) osoby ze strony WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO, upoważnione 

do kontaktowania się w trakcie realizacji prac. 

4. W granicach administracyjnych miasta inwentaryzację należy nanieść na 

podkład mapowy w skali 1:500. 

5. WYKONAWCA sporządzi i dostarczy do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO: 

1) odbitkę z inwentaryzacji - 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. na nośniku 

CD-ROM lub DVD-ROM w formacie dxf, 

2) szkic z wytyczenia trasy - 1 egz., 

3) mapę do celów projektowych - matryca lewostronna 1 egz. + 2 egz. 

odbitek w wersji papierowej i 1 egz. na nośniku CD-ROM lub DVD-

ROM w formacie dxf. 

6. Do stałych kontaktów w zakresie wykonania niniejszej umowy upoważniony 

jest: 

- ze strony ZAMAWIAJĄCEGO – ................................................... 

- ze strony WYKONAWCY – .......................................................... 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ceny jednostkowe netto + 

podatek VAT 23%, dla poszczególnych rodzajów prac, przedstawionych  

w Załączniku Nr 1 do umowy. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy, 

podpisany przez obie strony. 

3. W przypadku wystąpienia prac o charakterze tożsamym  

z wyszczególnionymi w Załączniku Nr 1, wartość tych prac będzie 

negocjowana.  

4. Wynagrodzenie przysługujące WYKONAWCY płatne jest przelewem  

z konta ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania 

faktury, lub w terminie określonym na fakturze, lecz nie krótszym niż 14 dni. 

5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień wypływu środków  

z rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

 

 



§ 6 

WYKONAWCA zapłaci karę umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu 

umowy w wysokości 5 % wartości prac, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

określonego w zawiadomieniu o konieczności realizacji prac geodezyjnych,  

o którym mowa w § 4, ust.3. 

 

§ 7 

Zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 8 

Spory pomiędzy stronami, mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej 

umowy, będą rozstrzygane przez właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO sąd 

powszechny. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 

WYKONAWCY, 3 egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 


