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JRP.271.5.2019                               Załącznik nr2 

UMOWA  NR  ………/2019 
o wykonanie prac geodezyjnych 

W dniu ……………………………….. 2019 r. pomiędzy: 

Gminą Chybie, 43-520 Chybie ul. Bielska 78 NIP 548-261-43-34, którą reprezentuje: 

Janusz Żydek - Wójt Gminy 

 zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”, a  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,  

na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania przez 
Gminę Chybie zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych w ramach realizacji  zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020 wprowadzonego Zarządzeniem Nr 34/UG/2017 Wójta Gminy Chybie z dnia 24 
sierpnia 2017r. oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Ministra Rozwoju i Finansów z lipca 2017 r. 
, zawarto umowę następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zobowiązuje się zlecać  każdorazowo na podstawie odrębnych zleceń, wydzielanie z 

nieruchomości nie stanowiących własności Gminy Chybie, ich części, które  zostaną   nabyte przez 

Gminę celem zagospodarowania terenu pod projektowane pompownie sieciowe w ramach zadania 

inwestycyjnego „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska przez 

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie ”. 

2. Umowa będzie wykonywana  w okresie od III kwartału 2019 r. nie dłużej niż do końca II kwartału 

2021 r. zgodnie z ofertą z dnia …………….… ……………….r., stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy zgodnie ze 

zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami oraz zgodnie z normami. 

4. Strony uzgadniają, że Zamawiający może ograniczyć zakres zleconych prac określonych niniejszą 

umową, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania każdorazowo usługi geodezyjnej w terminie do 60 dni, 

liczonym od dnia otrzymania wytycznych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Cieszynie, przy czym wystąpienie do ww. Ośrodka nastąpi w terminie do 5 dni 

licząc od dnia otrzymania Zlecenia, o którym mowa w §1. 

2. W przypadku niemożności wykonania usługi w terminie określonym w ust. 1 ze względu na warunki 

atmosferyczne, takie jak: ciągłe opady, temperatura niższa niż -10ºC, występujące w okresie 

dłuższym niż tydzień – termin wykonania umowy może ulec wydłużeniu o 30 dni. 

3. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot umowy Zamawiającemu do jego siedziby. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu opracowań wchodzących w zakres 

przedmiotu umowy w wersji papierowej w liczbie 4 egzemplarzy. 
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5. Zamawiający protokolarnie dokona potwierdzenia odbioru przedmiotu zamówienia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag w formie pisemnej, faksem lub drogą 

elektroniczną w terminie 7 dni od dnia dostarczenia opracowań objętych zakresem umowy przez 

Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania uzupełnień i poprawek w dostarczonych  

opracowaniach w zakresie i terminie określonym przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający potwierdzi ostateczne przyjęcie przedmiotu zamówienia protokołem zdawczo-

odbiorczym w terminie 7 dni od przekazania przez Wykonawcę kompletnego przedmiotu 

zamówienia, poprawionego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Protokół zdawczo-odbiorczy 

bez uwag będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury za wykonanie zamówienia. 

§ 3 

1. Zamawiający płacić będzie Wykonawcy  wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych zleceń 

ustalone na podstawie ceny jednostkowej brutto określonej w ofercie cenowej, stanowiącej 

załącznik do niniejszej umowy.  

2. Cena jednostkowa brutto  zgodnie z  ofertą cenową wynosi ……..………. zł  

3. Podana cena oferty, obejmuje wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, 

koszty innych opłat i podatków oraz ewentualne upusty i rabaty 

4. Podane ceny jednostkowe obowiązują w całym  okresie realizacji zamówienia. 

5. Maksymalną wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia (wartość umowy) na 

podstawie cen jw. ustalono na kwotę ………………….………... zł brutto 

słownie: ………………………………………………………… 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (zmniejszenia/zwiększenia o 20 %) ilości 

jednostkowych zleceń do wykonania  

7. Faktury za wykonanie poszczególnych zleceń płatne będą w terminie do 14 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu.  

8. Termin płatności faktury uważa się za zachowany jeśli przed jego upływem zostanie obciążony 

rachunek Zamawiającego. 

§ 4 

Wykonawca udziela gwarancji jakości na każde wykonane zlecenie na okres 1 roku od daty jego odbioru 

przez Zamawiającego. 

§ 5 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a)  w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy w przypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

b)  w razie zwłoki w wykonaniu każdorazowego zlecenia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia o 

którym mowa w § 3 ust. 5 umowy za każdy dzień zwłoki, a jeżeli zwłoka przekroczy 7 dni – 1 % za 

każdy następny dzień zwłoki, 

c) -w razie zwłoki w dokonaniu poprawek błędów o których mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy, 

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 5  umowy za każdy dzień zwłoki, a 

jeżeli zwłoka przekroczy 7 dni – 1 % za każdy następny dzień zwłoki. Termin ten liczy się od dnia 

upływu terminu określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia o którym 

mowa w § 3 ust. 5 mowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 

4. Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości poniesionej szkody na ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

§ 6 

Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania usługi innej osobie bez zgody Zamawiającego, 

wyrażonej na piśmie. 

§ 7 

Do współdziałania w wykonaniu umowy strony wyznaczają: 

- ze strony Zamawiającego –  Zbigniew Rybczyński, e-mail: kierownik.jrp@chybie.pl, tel:33 8561021 

- ze strony Wykonawcy – ………………………………………………………….. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  cywilnego, 

w szczególności dot. umowy o dzieło. 

3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizowanej umowy jest sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 

 

§ 10 
Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO) informujemy, iż na podstawie art.13 RODO od dnia 25 maja 2018r. będą Państwu 
przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chybie.  
2. Kontakt do ADO:  33 856 10 96 
3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@chybie.pl    
4. Celem przetwarzania jest realizacja umowy i jej rozliczenie oraz wygaśnięcie roszczeń: na podstawie 

Art. 6 ust. 1 lit. c, b ogólnego rozporządzenia RODO  
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą : 

5.1 podmioty upoważnione na podstawie prawa 
5.2 podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów 
5.3 Wykonawca i Podwykonawcy realizacji robót budowlano montażowych z zakresu budowy 

sieci kanalizacji sanitarnej  w ramach projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla 
aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie aglomeracji Chybie”, tj.  
 

mailto:kierownik.jrp@chybie.pl
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a) Wykonawca:  WODPOL Sp. z o.o. , ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec 
Telefon: (33) 861 85 27, email: sekretariat@wodpol.zywiec.pl  

b) Podwykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych, Inwestycyjnych I Bhp. „SPIŻBUD” 
H. Spiżewski, 43-308 Bielsko-Biała , Goleszowska 15 tel. +48 515 121 801 

 

c) Podwykonawca: "INSTAL -BRATEK" S.C. BRATEK JERZY BRATEK KATARZYNA, ul. Magnolii 3, 
43-211 Piasek, tel. 32 448 40 90, e-mail: instalbratek@instalbratek.pl  

 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy do wygaśnięcia 

roszczeń. 
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia po terminach archiwizacyjnych wyrażonych w odrębnych przepisach lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie 
jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest niemożliwość zawarcia umowy.  

 

 

 

Załącznik: 

- oferta Wykonawcy z dnia ……………………………… r. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                 WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika Gminy: 
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