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Załącznik Nr 6 do SIWZ

Wzór umowy

UMOWA Nr	

zawarta w dniu	 w Kielcach z wykonawc ą wybranym w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego znak spr : 	 na sporządzenia projektu scalenia gruntów wsi Okó ł
gmina Ba łtów , powiat ostrowiecki, woj. świ ętokrzyskie pomi ędzy:
Świ ętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach
ul. Targowa 18, 25-520 Kielce reprezentowanym przez Dyrektora
	 zwanym w dalszej cz ęści umowy „Zamawiaj ącym” a
....................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym przez	

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

następuj ącej tre ści:

§1.

Wykonawca zobowi ązuje si ę do wykonania projektu scalenia gruntów wsi Okó ł, gmina
Bałtów, woj. świ ętokrzyskie o powierzchni 1385 ha.

Szczegó łowy zakres prac okre ś lony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowi ącym jej integraln ą część .

§2.

Ca łość prac Wykonawca przeprowadzi zgodnie z ustawą o scalaniu i wymianie gruntów z
dnia 26 marca 1982 r i Instrukcj ą nr 1 Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywno ściowej o
scalaniu gruntów z dnia 24 marca 1983 r.

§3.

1. Rozpocz ęcie prac nastąpi po podpisaniu umowy przez strony.

2. Termin zako ńczenia prac wyznacza si ę na dzie ń 15 grudnia 2013 roku.

3. Opracowanie zostanie przekazane w formie pisemnej i elektronicznej w jednym
egzemplarzu.

4. Wykonawca wykona prace obj ęte niniejszą umową przy u życiu własnego sprz ętu.

5. Zgodnie z § 7 pkt. 3 rozporz ądzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 16 lipca 2001 r w sprawie zg łaszania prac geodezyjnych i kartograficznych ( Dz.U.
nr 78 poz.837 ) sporządzony operat poddany zostanie ocenie Zamawiaj ącego.
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§4.

Wykonawca przed łoży do kontroli Zamawiaj ącemu ca łość materia łów z
wykonania poszczególnych etapów pracy.

§5.

1. Zamawiaj ący zobowi ązuje si ę zap łaci ć za wykonanie projektu scalenia gruntów
wynagrodzenie brutto ( z podatkiem VAT ) w wysoko ści
............................................................................................

Słownie zł :

2. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1. p łatne b ędzie na podstawie faktur
VAT ( rachunków ) po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu prac zgodnie
ze SIWZ i wed ług zatącznika do niniejszej umowy.

3. Zap łata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazanym na fakturze
(rachunku ) w terminie do 30 dni od dnia protokólarnego przyj ęcia poprawnie
wykonanej pracy i wystawieniu faktury ( rachunku ).

§6.

Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela r ękojmi na okres 3 lat od daty
odbioru III etapu prac.

§7.

Wykonawca zap łaci kary umowne w przypadku :

1. Zwłoki w wykonaniu okre ś lonego umow ą przedmiotu odbioru w wysoko ści
ustawowych odsetek za ka żdy dzie ń opó źnienie w wykonaniu przedmiotu
umowy.

2. Zwłoki w usuni ęciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub zg łoszonych w
okresie rękojmi i gwarancji w wysoko ści ustawowych odsetek za ka żdy dzie ń
zwłoki liczony od up ływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usuni ęcia wad

3. Odstąpienia od umowy w ca łości lub cz ęści z przyczyn zale żnych od
Wykonawcy 10 % wynagrodzenia umownego lub odpowiednio 10 % warto ści
prac od których wykonania odstąpiono.

§8.

1. Zamawiający ma prawo odst ąpić od umowy w następuj ących wypadkach:

1/ je żeli Wykonawca nie podj ął się wykonania obowi ązków wynikaj ących z niniejszej

umowy po terminie 14 dni od daty wskazanej w § 1 ust. 1 lub przerwa ł ich

wykonywanie, za ś przerwa trwa ła d łu żej ni ż 10 dni;
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2/ je żeli Wykonawca wykonuje swoje obowi ązki w sposób nienale żyty i pomimo

pisemnego wezwania Zamawiaj ącego nie nast ąpi ła poprawa w wykonaniu tych

obowi ązków;

3/ w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upad ło ści;

4/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczno ści powoduj ącej, że wykonanie umowy
nie le ży w interesie publicznym, czego nie mo żna było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.

2. Zamawiaj ący może odstąpi ć od umowy w terminie 30 dni od powzi ęcia wiadomo ści

o powyższych okoliczno ściach.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpi ć w formie pisemnej i zawiera ć uzasadnienie.

§9.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj ą dla swej wa żno ści formy pisemnej pod
rygorem niewa żności i będ ą dopuszczalne w granicach unormowania artyku łu 144 ustawy
Prawo zamówie ń publicznych.

1. Zmiana umowy mo ż liwa jest w sytuacji, gdy:
2) jest korzystna dla Zamawiaj ącego,
3) konieczno ść zmiany wynika z okoliczno ści, których nie da ło si ę przewidzieć w dacie

zawarcia umowy,
4) zmieni ły si ę przepisy, których regulacje wp ływaj ą na prawa i obowi ązki stron,
5) ustalone umową terminy mogą ulec wyd łu żeniu o czas opó źnienia, je żeli takie

opó źnienie jest lub b ędzie mia ło wp ływ na wykonanie przedmiotu umowy w
następuj ących przypadkach:

a) wystąpienia konieczno ści wykonania dodatkowych i niemo ż liwych do
przewidzenia prac których zrealizowanie jest niezbędne, z uwagi na zmian ę
obowi ązuj ących przepisów, a których przeprowadzenie wi ąże si ę z potrzebą
zmiany terminu,

b) jakiegokolwiek opó źnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych lub
daj ących si ę przypisa ć Zamawiaj ącemu,

c) sity wyższej,
d) na skutek dzia ła ń osób trzecich uniemoż liwiaj ących wykonanie prac, które to

działania nie są konsekwencj ą winy którejkolwiek ze stron,
e) wystąpienie innych szczególnych okoliczno ści, za które Wykonawca nie jest

odpowiedzialny,
§ 10.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umow ą maj ą zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego i ustawa prawo zamówie ń publicznych.

§ 11.

W przypadku sporu wła ściwym do jego rozpoznania jest w ła ściwy sąd w Kielcach
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§ 12.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmi ących egzemplarzach po jednym dla
ka żdej ze stron.

Zamawiaj ący

	

Wykonawca
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Za łącznik do umowy nr dnia	

Projekt scalenia gruntów wsi Okó ł , gm. Ba łtów, powiat ostrowiecki woj. świ ętokrzyskie.

Powierzchnia obrębu scalenia 1385 ha

Lp. Etap realizacji
Termin

realizacji

Wartość zamówienia

% zł
1. Etap I

1.1. Analiza i ocena materia łów geodezyjno-

kartograficznych

1.2. Pomiar niezb ędny i stabilizacja obszaru scalenia

1.3. Sporz ądzenie ogólnego projektu scalenia

1.4 . Badanie Ksi ąg Wieczystych

15.12.2012r 15%

2. Etap II

2.1. Wykonanie szacunku porównawczego gruntów i

okazanie do uczestnikom scalenia

2.2. Obliczenie warto ści gruntów i sporz ądzenie rejestru

szacunku porównawczego gruntów przed scaleniem.

2.3. Zapoznanie uczestników scalenia z warto ścią
szacunkową ich gruntów oraz zebranie życze ń

31.07.2013r 15 %

3. Etap III

3.1.

	

Projekt

	

szczegó łowy

	

-

	

opracowanie

	

projektu

rozmieszczenia

	

nowych

	

dzia łek

	

dla

	

poszczególnych

uczestników scalenia

3.2. Wyznaczenie, okazanie projektu i stabilizacja granic

ewidencyjnych

3.3. Rozpatrzenie zastrze żeń do projektu scalenia

3.4. Za łożenie ewidencji gruntów i budynków wed ług

nowego stanu

3.5. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezb ędnej

do za łożenia ksi ąg wieczystych i ujawnienia w ksi ęgach

wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia

15.12.2013r 70%

RAZEM 100 %

Z uwagi na charakter prac ( warunki atmosferyczne, uprawy na polach ) dopuszcza si ę
przesuni ęcia prac pomi ędzy poszczególnymi etapami . Zmiana terminów poszczególnych

etapów wymaga sporz ądzenia aneksu do umowy.

Zamawiaj ący

	

Wykonawca
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