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Umowa
Świadczenia usług geodezyjnych w latach 2019 – 2020 na rzecz Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o.
Zawarta w dniu dd-mm-2018 r. w Malborku pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 31
82-200 Malbork
NIP:579-000-74-23, REGON: 170423651
zwanym dalej zamawiającym, reprezentowanym przez:
 Krystynę Babirecką – Prezesa Zarządu
a:
Nazwa firmy
NIP: , REGON:
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :
 imię i nazwisko - stanowisko
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w warunkach zamówienia sektorowego o
wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Ustawy Pzp.
§ 1.
Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego
postępowania w oparciu o „REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH
PODPROGOWYCH”, dotyczącego świadczenie usług geodezyjnych w latach 2019 - 2020
na rzecz PWiK w Malborku sp. z o.o., w ramach której Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania robót polegających na:
a) wytyczeniu sieci wodociągowej
 za pierwszy hektometr  za każdy następny hektometr -

zł/szt. brutto
zł/szt. brutto
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b) wytyczeniu sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej ( w tym projektowane studnie i
kolizje z istniejącym uzbrojeniem)
 za pierwszy hektometrzł/szt. brutto
 za każdy następny hektometr zł/szt. brutto
c) inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej
 za pierwszy hektometr zł/szt. brutto
 za każdy następny hektometr zł/szt. brutto
d) inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (w tym
wszystkich studni na danej sieci)
 za pierwszy hektometr zł/szt. brutto
 za każdy następny hektometr.zł/szt. brutto
e) wytyczeniu pojedynczej studni kanalizacyjnej -

zł/szt. brutto

f) inwentaryzacji pojedynczej studni kanalizacyjnej -

zł/szt. brutto

g) wytyczeniu i pomiarze powykonawczym przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej do budynku:
 przyłącza wodociągowego zł/szt. brutto
 przyłącza kanal. sanit. zł/szt. brutto
 za przyłącza wod- kan (wykonane łącznie) zł/szt. brutto
h) wykonaniu map do celów projektowych
 obszar do 1ha  za każdy następny ha -

zł/szt. brutto
zł/szt. brutto

i) podziale działek
 podział na dwie działki  za każdą następną nowo wydzieloną działkę -

zł/szt. brutto
zł/szt. brutto

§ 2.
Ustala się terminy wykonania przedmiotu umowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia
31.12.2020 r.
§ 3.
Wykonawca oświadcza, iż zawodowo trudni się świadczeniem usług objętych niniejszą
umową i posiada niezbędną wiedzę techniczną, doświadczenie oraz specjalistyczny
sprzęt niezbędny do wykonania prac geodezyjnych.
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§ 4.
1. Za wykonane roboty Wykonawca obciąża Zamawiającego w cyklach miesięcznych
wystawiając fakturę za okres rozliczeniowy (miesięczny).
2. Zapłata umówionego wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym w terminie do 14
dni od daty otrzymania faktury.
3. Podstawą wystawienia faktury będzie ilość wykonanych jednostek obmiarowych
zgodnych z wykazem zawartym w § 1.
§ 5.
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania są kary umowne należne
stronom w następujących przypadkach:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% za każdy dzień
zwłoki,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w
wysokości 1000 zł,
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
wysokości 1000 zł.
2. W przypadku, gdy kwota kary umownej nie pokryje szkody, każdej ze stron służy prawo
do wystąpienia z roszczeniem o zapłatę odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
§6.
Świadczenie usług geodezyjnych będzie się odbywać na następujących warunkach:
1. Zamówienie usługi geodezyjnej będzie się odbywało telefonicznie, faksem lub
osobiście przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
2. W czasie w nieprzekraczalnym dwóch godzin od momentu otrzymania
Zamówienia Wykonawca winien przystąpić do wykonania pomiaru geodezyjnego
odcinka sieci wod-kan. podlegającego zasypaniu.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania inwentaryzacji
powykonawczej sieci wod-kan po jej zasypaniu.
4. Ustala się termin na wykonanie całej usługi w ciągu 30 dni od momentu
otrzymania Zamówienia.
§ 7.
Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego
§ 9.
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Zamawiający

……………………………

Wykonawca:

…………………………….

4

