Załącznik nr 9 do siwz

UMOWA NR ……………….
W dniu …………….. 2006 r. w Warszawie pomiędzy:
Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym z jednej strony
a
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
.............................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą z drugiej strony, zawarta została umowa następującej
treści:
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1.
2.
3.

§ 1.
Ilekroć w umowie użyto określenia:
1) „Wytyczne techniczne TBD” – rozumie się przez to aktualne „Wytyczne techniczne BAZA
DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD)” Głównego Geodety Kraju;
2) „Warunki techniczne” – rozumie się przez to „Warunki techniczne opracowania Bazy
Danych Topograficznych (TBD)”.
Załączniki wymienione w § 3 ust. 2 i 3 oraz w § 13 niniejszej umowy są jej integralną częścią.
§ 2.
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę prac na rzecz Zamawiającego, w oparciu
o wynik przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.).
Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące prace, będące przedmiotem umowy:
„Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych
Topograficznych (TBD) Województwa Mazowieckiego, zgodnie z „Wytycznymi technicznymi
TBD” Głównego Geodety Kraju”.
Prace wymienione w ust. 2 obejmują:
– pozyskanie danych, aktualizację i zbudowanie wektorowej bazy danych topograficznych
(komponent TOPO);
– wykonanie dokumentacji przebiegu zasadniczych procesów i wszystkich czynności
kontrolnych;
– zapisanie wszystkich danych źródłowych, pośrednich i finalnych na odpowiednich
nośnikach danych.
§ 3.
Zgłoszenia pracy kartograficznej dokona Wykonawca w wojewódzkim ośrodku dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej w Warszawie.
Sposób i zakres wykonania prac wymienionych w § 2 określają „Warunki techniczne” stanowiące
Załącznik Nr 1 do umowy.
Zasięg terytorialny prac wymienionych w § 2 określa szkic załączony do „Warunków
technicznych” stanowiący Załącznik Nr 2 do umowy.

§ 4.
1. Wymienione w § 2 prace Wykonawca zobowiązuje się wykonać za wynagrodzeniem wynoszącym
………………….. zł brutto:
(słownie: ………………………………………………. złotych),

w tym ………………… zł, podatku VAT
(słownie: ……………………………………………..).
2. Wszystkie niezbędne do wykonania umowy materiały pozyska Wykonawca we własnym zakresie
i na własny koszt, uwzględniając to w należności, o której mowa w § 4 ust. 1.
3. Należność za wykonany i przyjęty bez zastrzeżeń przedmiot umowy rozliczana będzie:
- ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, zapisanych w dziale 710, rozdziale 71013,
§ 4300 w wysokości .................zł brutto,
- ze środków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w § 4300 w wysokości ..................zł brutto.
4. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT.
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest protokolarne przyjęcie przedmiotu
umowy przez Zamawiającego i zrealizowanie postanowień końcowych Komisji zawartych w
protokole odbioru.
5. Należność za wykonany i przyjęty bez zastrzeżeń przedmiot umowy płatna będzie przelewem w
ciągu 21 dni od dostarczenia przez Wykonawcę faktury VAT wystawionej zgodnie z ust. 6
6. Dane Zamawiającego do wystawienia faktury:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
NIP 525-208-72-27
Regon 013272636
7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby
upoważnionej ze strony Zamawiającego do jej przyjęcia.
8. W przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług na usługi będące
przedmiotem niniejszej umowy, Strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu
dostosowującego do aktualnych przepisów postanowienia § 4 w zakresie stawek i kwot podatku
VAT oraz wynikających z nich zmian kwot brutto.
§ 5.
1. Termin zakończenia realizacji umowy ustala się na dzień 30 listopada 2007 r.
2. Termin przedstawienia wyników umowy musi uwzględniać czas przewidziany na odbiór i
wniesienie ewentualnych poprawek i uzupełnień i nie może być późniejszy niż 60 dni przed
terminem, o którym mowa w § 5 ust. 1.
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§ 6.
Do dokonania odbioru przedmiotu umowy Zamawiający powoła Komisję.
Z czynności odbioru Komisja sporządzi protokół końcowy.
Zamawiający odmówi odebrania przedmiotu umowy, jeżeli takie będzie postanowienie Komisji
zawarte w protokóle odbioru.
Dokumentację techniczną pracy Wykonawca przekaże do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego zgodnie z „Warunkami technicznymi”.
W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie rękojmi wad, powstałych z przyczyn, za
które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić
od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, a Wykonawca naprawi na koszt
własny szkody poniesione przez Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
W razie stwierdzenia w trakcie odbioru pracy usterek nadających się do usunięcia, a powstałych z
przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, jest on zobowiązany do ich usunięcia w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym pod rygorem nieotrzymania od Zamawiającego zapłaty za
wykonaną pracę objętą umową.
§ 7.
Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o swej gotowości
przedstawienia do odbioru przedmiotu umowy.
Zawiadomienie, o którym mowa w § 7 ust. 1, musi wyprzedzać termin określony w § 5 ust. 2,
przynajmniej o 14 dni kalendarzowych.

3.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt środki transportu oraz instrumenty z ich
operatorami, niezbędne do przeprowadzenia pomiarów i inspekcji terenowej, związanych z
odbiorem przedmiotu umowy.

§ 8.
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych niniejszą umową wygasają z upływem
3 lat licząc od daty pozytywnego protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
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§ 9.
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % w
odniesieniu do kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za przedstawienie Zamawiającemu
przedmiotu umowy w terminie późniejszym niż określony w § 5 ust. 2, bądź przedstawienie prac
nie nadających się do odbioru ze względu na stwierdzone wady i usterki.
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu dodatkową karę umowną w wysokości
0,2 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu
umowy, licząc od daty określonej w § 5 ust. 2.
Od dnia ponownego przedstawienia do odbioru przedmiotu umowy zawiesza się naliczanie kary
umownej, o której mowa w § 10 ust. 2.
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% kwoty
brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.
W przypadku wykrycia w okresie rękojmi wad przedmiotu umowy, Zamawiający wyznacza
termin do ich usunięcia, a po przekroczeniu tego terminu zostaną naliczone kary umowne w
wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień
zwłoki w usunięciu wad.
Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej na
zasadach ogólnych.

§ 10.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowo
wykonanej części umowy, potwierdzonej przez Komisję, o której mowa w § 6 (art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.).
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§ 11.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokumentację geodezyjno-kartograficzną
niezbędną do wykonania roboty, wypożyczoną z ośrodków dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej lub Wojskowego Centrum Geograficznego.
Wykonawca zobowiązuje się do nie udostępniania materiałów będących własnością
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub Wojskowego Centrum
Geograficznego ani wykorzystywania ich do sporządzania jakichkolwiek kopii lub materiałów
pochodnych, do celów nie będących przedmiotem niniejszej umowy.
Wykonawca ani osoby działające w jego imieniu nie mają prawa do udostępniania,
przekazywania lub odsprzedaży (w żadnej formie) jakichkolwiek materiałów powstałych w
wyniku realizacji niniejszej umowy osobom trzecim ani do wykorzystywania tych materiałów do
innych celów nie będących przedmiotem niniejszej umowy.
Po odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z komputerów oraz
innych nośników danych wszystkich materiałów wypożyczonych z ośrodków dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej lub Wojskowego Centrum Geograficznego jak również powstałych
w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz do zwrotu wypożyczonej dokumentacji geodezyjnokartograficznej.
§ 12.
Materiały będące przedmiotem umowy podlegają ochronie wynikającej z art. 18 ustawy z dnia 18
maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz.
2027) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
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2000 r. nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
Autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 z późn. zm.) są
własnością Skarbu Państwa.
§ 13.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o
ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631).
Szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych, które zostaną przekazane
Wykonawcy w związku z wykonywaniem umowy, określa „instrukcja bezpieczeństwa
przemysłowego” stanowiąca Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.
Stronom znane są przepisy Kodeksu karnego w zakresie odpowiedzialności z tytułu
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 22
stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.
§ 14.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw
właściwych dla przedmiotu umowy.
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16.
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje
Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

