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UMOWA NR […] 
 
zawarta w dniu […] w Knurowie, pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie 
z siedzibą w Knurowie przy ul. Szpitalnej 11,  
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym  
w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308355 
NIP 969-12-01-897 REGON 276575519 
które reprezentuje: 
inż. Bogusław Tyszkowski – Prezes Zarządu 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
[…]  
z siedzibą w […] 
wpisanym do  […] NIP […] REGON […]  
którego reprezentuje: […] 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na świadczeniu 

usług geodezyjnych w zakresie określonym w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 
do  niniejszej umowy.  

2. Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz 
do  ewidencji sieci uzbrojenia terenu (dotyczy czynności opisanych w punktach 6 – 9 
w  Załączniku  nr  1 do  niniejszej umowy). 

3. Zakres usługi, o której mowa w ust. 2 obejmuje:  
a. dostarczenie do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginału dokumentacji 

w formie i zakresie przewidzianymi odpowiednimi przepisami dla tego rodzaju prac; 
b. dostarczenie Zamawiającemu 3 egzemplarzy kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, potwierdzonej przez właściwy ośrodek 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  

 
   § 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz posiada 
odpowiednią wiedzę i dysponuje sprzętem niezbędnym do świadczenia usług objętych niniejszą 
umową. 

2. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykonania zleconych usług zgodnie z wymogami odpowiednimi 
do  ich właściwości, zgodnie z wymogami powszechnie przyjętymi dla tego rodzaju prac – 
określonymi przez prawo i normy techniczne, a także dostosowanymi do potrzeb Zamawiającego.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody w trakcie wykonywanych usług 
geodezyjnych zleconych przez Zamawiającego. 

   
  § 3 

1. Usługi wykonywane będą na podstawie odrębnych zleceń cząstkowych składanych 
przez  Zamawiającego, określających zakres usług oraz termin ich wykonania, faksem na  numer 
[…], pocztą elektroniczną na adres […] lub przesłanych pocztą.  

2. Strony wyznaczają następujące osoby do koordynacji czynności związanych z realizacją umowy: 
1) Wykonawca – […], tel. […] 
2) Zamawiający – kierownik Działu Wody, tel. 32/ 33 00 170, 609 190 971, 

             kierownik Działu Ścieków, tel. 32/ 23 66 505, 601 545 257. 
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§ 4 
1. Z tytułu prawidłowego wykonania zleconej usługi geodezyjnej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ustalone na podstawie zakresu określonego w zleceniu cząstkowym oraz przy zastosowaniu 
cen  jednostkowych określonych w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. 

2. Ceny jednostkowe określone w Formularzu oferty są ostateczne i nie mogą ulec zmianie.  
3. Do cen jednostkowych podanych w Formularzu oferty doliczany będzie należny podatek VAT. 
4. Każdorazowo po wykonaniu zlecenia cząstkowego oraz dostarczeniu dokumentów wymienionych 

w § 1 ust. 3. punkty a. i b. (jeżeli zlecenie cząstkowe obejmowało ten zakres) Wykonawca wystawi 
fakturę  VAT, do której dołączy obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotowych prac 
oraz  rozliczenie powykonawcze, skalkulowane w oparciu o składniki cenotwórcze zawarte 
w  Formularzu oferty.  

5. Płatności dokonywane będą w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy w niej wskazany. 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 5 
1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony ustalają 

w  formie kar umownych.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 2,0% wartości brutto cząstkowego zlecenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
w  wykonywaniu usług w zakresie przedmiotowego zlecenia w stosunku do  terminu określonego 
w zleceniu cząstkowym, zgodnie z zapisami § 3 ust. 1.  

2) w wysokości 10 000 zł gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za  które 
odpowiada Wykonawca. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

 
§ 6 

1. Umowę zawiera się na okres 2 lat liczonych od daty zawarcia umowy. 
2. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z warunków umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 

rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym niniejszej umowy oraz umów realizowanych 
na  podstawie poszczególnych zleceń cząstkowych. 

 
§ 7 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 8 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy Strony będą starały się rozwiązać w drodze 

ugody. W przypadku braku możliwości rozwiązania spornej kwestii we wskazany wyżej sposób spór 
rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

Wykonawca        Zamawiający 
 

 


