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U M O W A Nr P O VI I W B 2 6 2 . 2 9 2 . 2 0 1 8
zawarta w dniu …………… 2018 roku w Katowicach
pomiędzy:
Prokuraturą Okręgową w Katowicach, 40-042 Katowice ul. Wita Stwosza 31, NIP: 954-22-46-268,
REGON: 000000307, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………….
a
……………………………………………………
.,
ul. ………………………………, NIP: …………………, REGON: …………………, zwaną dalej
JEDNOSTKĄ GEODEZYJNĄ reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………….
Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stosownie do
treści art. 4 pkt 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Jednostka geodezyjna przyjmuje do
realizacji przedmiot zamówienia na zasadach określonych nin. Umową.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Wykonanie mapy do celów projektowych na potrzeby
realizacji budowy siedziby Prokuratur różnego szczebla w Katowicach zgodnie z:
 Zapytaniem ofertowym z dn. ……..2018 r. stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy;
 Ofertą Jednostki geodezyjnej z dn. …….2018 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy.
2. Mapa do celów projektowych winna być opracowana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2101
z późn. zm.), i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1332 z późn. zm.) oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi, w tym zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133).
§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się wynagrodzenie ryczałtowe
Jednostki
geodezyjnej
w kwocie
brutto:
………………
zł
(słownie:
………………………………………… …/100), w tym wartość netto: ……………… zł (słownie:
…………………. …./100), zgodnie z Ofertą Jednostki geodezyjnej z dnia ………….. r.,
stanowiącą Załącznik nr 1 do nin. umowy.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie będzie podlegało waloryzacji.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Jednostki geodezyjnej wskazane na
fakturze.

4. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie podpisany bez uwag przez obie strony, protokół
zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 pkt 1.

§3
Obowiązki Jednostki geodezyjnej
1. Przedmiot umowy określony w § 1 winien być wykonany przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia geodezyjne.
2. Przedmiot umowy winien być wykonany całościowo i w kompletnym stanie z punktu widzenia
wymagań niniejszej umowy oraz celu, któremu ma służyć.
3. Mapę należy sporządzić dla przedmiotowej działki w skali 1:500 z naniesionymi punktami
wysokościowymi.
4. Mapa do celów projektowych powinna obejmować również obszar otaczający teren inwestycji
w pasie co najmniej 30 m.
5. Jednostka geodezyjna przekaże Zamawiającemu wstępną wersję elektroniczną mapy niezwłocznie
po jej opracowaniu.
6. Dokumentacja zostanie sporządzona i przekazana Zamawiającemu w 6 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (format DWG, TIF, PDF) na płytach CD
Dokumentacja w wersji numerycznej musi ściśle odpowiadać wersji tradycyjnej (papierowej), tak
co do formy jak i treści.
7. Na żądanie Zamawiającego Jednostka geodezyjna dostarczy, w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania takiego żądania, dodatkowe egzemplarze mapy w wersji papierowej za oddzielnym
wynagrodzeniem stanowiącym jednak wyłącznie koszt wydruku i papieru.
8. Z dniem protokolarnego przekazania Zamawiającemu opracowań będących przedmiotem
niniejszej umowy, i w ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 2 ust. 1 Jednostka
geodezyjna przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy opracowań i nośników,
na których zostały one utrwalone oraz przenosi na Zamawiającego, bez jakichkolwiek ograniczeń,
co do czasu, terytorium, ilości egzemplarzy, majątkowe prawa autorskie do wykonanych
opracowań, w tym także zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich
i wyraża zgodę na nieskrępowane wykorzystanie tych opracowań przez Zamawiającego na
następujących polach eksploatacji:
 na udostępnienie przez Zamawiającego dokumentacji geodezyjnej objętej niniejszą umową do
postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego, w tym szczególności: prawo do prezentacji, upublicznienia, utrwalania,
kopiowania, udostępniania Jednostce projektowania i wszelkim innym osobom i podmiotom
związanym z realizacją inwestycji. Przeniesienie praw autorskich nie może być poczytywane
za wyłączenie, ograniczenie lub zniesienie odpowiedzialności Jednostki geodezyjnej
za wykonanie niniejszej umowy, w tym także z tytułu gwarancji i lub rękojmi z tytułu
wykonania mapy do celów projektowych.
 Zamawiający może wykorzystywać przedmiot objęty niniejsza umową, w tym dokonywać
wprowadzenia do obrotu, przeniesienia własności, użyczenia lub udostępnienia pod
jakimkolwiek innym tytułem prawnym w dowolnych celach komercyjnych
i niekomercyjnych.
§4
Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego
Do obowiązków i uprawnień Zamawiającego należy:
1. Dokonanie protokolarnego odbioru opracowań, będących przedmiotem umowy (z zastrzeżeniem
pkt 2 poniżej) w terminie do 5 dni roboczych od daty przedłożenia do odbioru;
2. W przypadku przedłożenia przez Jednostkę geodezyjną niekompletnej dokumentacji

lub stwierdzenia jej wadliwości podczas odbioru - prawo wstrzymania się Zamawiającego z jej
odbiorem do czasu przedłożenia kompletnej i niewadliwej dokumentacji do odbioru
(z zastrzeżeniem prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych za opóźnienie w wykonaniu
przedmiotu umowy);
3. Zawiadomienie Jednostki geodezyjnej o zauważonych wadach w opracowaniach, w terminie 7 dni
od ich ujawnienia oraz wyznaczenia terminu ich usunięcia nie krótszego niż 7 dni od daty
zawiadomienia (chyba, że Strony uzgodnią dłuższy termin), bez względu na wysokość związanych
z tym kosztów oraz czas, jaki upłynął od odbioru przedmiotu umowy, przy czym Zamawiający nie
jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przedmiotowych opracowań przy jego odbiorze;
4. W przypadku pytań wykonawców w trakcie trwania procedury przetargowej na realizację zadania
inwestycyjnego, którego dotyczy dokumentacja - prawo żądania udzielania niezwłocznej
odpowiedzi przez Jednostkę geodezyjną w zakresie dotyczącym przedmiotu niniejszej umowy.
§5
Reprezentanci stron
1. Do kierowania pracami objętymi niniejsza umową Jednostka geodezyjnej upoważnia:
....................................................................................................................................................................
2. Do koordynowania prac przy realizacji niniejszej umowy upoważnieni są ze strony
Zamawiającego:
....................................................................................................................................................................
3. Dane osób wskazanych odpowiednio przez każdą ze Stron w ust. 1 i 2 każda ze Stron jako
Administrator tych danych osobowych przekazuje drugiej Stronie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”; Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), tj. celem
realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest należyta realizacja niniejszej
Umowy. Dane te są przekazywane odpowiednio przez każdą ze Stron wyłącznie w celu i zakresie
określonym powyżej i druga Strona nie jest uprawniona do jakiegokolwiek innego ich
przetwarzania, powierzania lub udostępniania osobom trzecim. Każda ze Stron zobowiązuje się
dopełnić obowiązków informacyjnych wobec swoich pracowników, których danych osobowych
pozostaje Administratorem.
§6
Termin realizacji
1. Przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy Jednostka geodezyjna zobowiązuje się
wykonać w terminie do 10 tygodni dni od daty podpisania umowy
2. Za termin wykonania uważa się dzień sporządzenia obustronnie podpisanego protokołu odbioru
przedmiotu umowy, bez uwag Zamawiającego.
§7
Warunki rękojmi i gwarancji
1. Jednostka geodezyjna udziela gwarancji na przedmiot umowy. Uprawnienia z tytułu gwarancji
i rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy wygasają po upływie 24 miesięcy,
licząc od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do dokumentacji geodezyjnej
i żądania ich niezwłocznego (do 7 dni od zgłoszenia, chyba, że Strony uzgodnią dłuższy termin)
uwzględnienia przez Jednostkę geodezyjną bez dodatkowego wynagrodzenia, a w szczególności
w okresie gwarancji/rękojmi Jednostka geodezyjna jest zobowiązana bez dodatkowego

wynagrodzenia do uzupełnienia dokumentacji geodezyjnej, jeżeli okaże się, że jest niekompletna
i/lub poprawiania jej błędów, jeżeli okaże się, że takie błędy zawiera.
3. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej związanej z usuwaniem wad
dokumentacji geodezyjnej. Wady te usunięte zostaną na koszt Jednostki geodezyjnej.
4. Uprawnienia z tytułu gwarancji Zamawiający może realizować niezależnie od uprawnień z tytułu
rękojmi.
§8
Kary umowne
1. Strony ustalają odpowiedzialność Jednostki geodezyjnej (kary umowne) w następujących
wypadkach i wysokościach:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Jednostka geodezyjna zapłaci karę
w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy za każdy
dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie wykonania określonym
w § 6 ust. 1 umowy,
2) za opóźnienie w usunięciu usterek i wad oraz ich skutków, które wystąpią w okresie gwarancji
(rękojmi), Jednostka geodezyjna zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1,0%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 umowy za każdy dzień kalendarzowy
opóźnienia w usunięciu tych wad, licząc od następnego dnia po terminie określonym w § 7
ust. 2 umowy,
3) w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących Jednostki
geodezyjnej, Jednostka geodezyjna zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy.
2. Obciążenie z tytułu kar umownych, o których mowa w ust. 1 następuje na podstawie noty
obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego i płatnej w terminie 7 dni od daty doręczenia.
3. W przypadku braku zapłaty noty w terminie określonym w ust. powyżej lub gdy termin płatności
noty przypada po terminie płatności ostatniej faktury obejmującej wynagrodzenie Jednostki
geodezyjnej, Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar, o których mowa wyżej
z wynagrodzenia Jednostki geodezyjnej, na co Jednostka geodezyjna wyraża zgodę.
4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania
zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej
szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§9
Zasady poufności
1. Jednostka geodezyjna zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności przez cały
okres obowiązywania umowy (realizacji), jak i przez czas nieoznaczony po jej rozwiązaniu lub
wygaśnięciu, wszelkich informacji i danych uzyskanych od Zamawiającego w związku
z zawarciem i realizacją niniejszej umowy i zobowiązuje się nie wykorzystywać tych informacji
i danych do jakichkolwiek innych celów bez zgody Zamawiającego
2. Jednostka geodezyjna zobowiązuje się, że podczas realizowania zamówienia:
1) nie będzie zapoznawała się z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych
nośników informacji, itp. – nie związanymi ze zleconym zakresem prac,
2) nie będzie zabierała, kopiowała oraz powielała dokumentów i danych, a w szczególności
udostępniała ich osobom trzecim,
3) nie będzie informowała osób trzecich o danych objętych nakazem poufności.
3. Za osobę trzecią, o której mowa powyżej, uważa się osoby nie wykonujące pracy ani usług na
rzecz Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy.
4. Jednostka geodezyjna zobowiązuje się, że otrzymując informacje poufne, będzie zapobiegała ich

5.

6.

7.
8.

ujawnieniu, publikacji czy też rozpowszechnieniu poprzez zachowanie należytej staranności
i troski w działaniu w stopniu niezbędnym dla zachowania poufności, zapobiegania ujawnieniu,
publikacji lub rozpowszechnieniu, jednakże w żadnym wypadku nie mniejszym niż stosowany dla
zachowania poufności własnych informacji o podobnym charakterze.
Jednostka geodezyjna ma prawo ujawnić informacje poufne:
1) swoim pracownikom, w przypadku których wymagany jest dostępu do takiej informacji,
2) w granicach wymaganych przez prawo – jednakże w takiej sytuacji Jednostka geodezyjna
poinformuje podmiot, któremu przekazuje informacje, o ich poufnym charakterze oraz
powiadomi o takim fakcie Zamawiającego, podając zakres i warunki ujawnienia.
Jednostka geodezyjna zobowiązuje się zapoznać z przepisami regulującymi zasady postępowania
z dokumentami lub danymi w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, które obowiązują
u Zamawiającego, oraz przestrzegać tych przepisów.
Jednostka geodezyjna zobowiązuje się informować przedstawicieli Zamawiającego o wszystkich
zauważonych nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji.
Wszelkie informacje udostępnione lub powzięte przez Jednostkę geodezyjną w formie materialnej
podlegają zwrotowi we wszystkich posiadanych egzemplarzach lub kopiach niezwłocznie po
zakończeniu okresu obowiązywania (realizacji) umowy, nie później niż w terminie 14 dni od
upływu tego okresu.
§ 10
Postanowienia końcowe

1. Jednostka geodezyjna ponosi pełną odpowiedzialność także za szkody wyrządzone osobom trzecim
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
2. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają zgody stron wyrażonej na piśmie
w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
3. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa
Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy, Strony rozstrzygać będą
w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, spory wynikające z postanowień
niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla
Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Jednostki geodezyjnej.
§ 11
Załączniki
Integralną część umowy stanowią:
1) Zapytanie ofertowe z dnia………2018 r. –Załącznik nr 1
2) Oferta Jednostki geodezyjnej z dnia ………..2018 r. – Załącznik nr 2

Jednostka geodezyjna:

Zamawiający:

