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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
 

WZÓR 
UMOWA Nr …../PB/2021 

 
zawarta w dniu ……………………. w Dęblinie pomiędzy: 
Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie 
ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód 
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000110247, NIP 7162515927, REGON 432311323, kapitał zakładowy 
46 342 500,00 zł 
e-mail: mzgk@mzgk.pl, tel. 81 883 01 03 
zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym 
reprezentowaną przez: 
Prezesa Zarządu – Tomasza Bobrowskiego 
a 
dot. osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą 
Panią/em ………………… zamieszkałą/łym …………, PESEL …………, prowadzącą/ym 
działalność gospodarczą pod nazwą ……….. z siedzibą …………… posiadającą/ym wpis do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą/ym się numerami 
NIP ………., REGON ……….., 
e-mail: ………….…., tel. ……………..……, faks ……………..……… 
zwaną/ym w dalszym ciągu umowy Przyjmującym zamówienie, 
 
dot. podmiotów wpisanych do KRS 
………………………………………, NIP …………………………, REGON ……………., 
zarejestrowaną w …………………..…………….. pod numerem KRS …………………, 
e-mail: ………….., tel. ………………………., faks ……………………… 
zwaną/ym w dalszym ciągu umowy Przyjmującym zamówienie 
reprezentowaną/ym przez: 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
 
 
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 
przedmiot niniejszej umowy nie jest objęty obowiązkiem stosowania wyżej wymienionej 
ustawy. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie 
z wynikiem przeprowadzonego postępowania (zapytanie ofertowe) zawarto umowę 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

usługi geodezyjne polegające na inwentaryzacji powykonawczej przyłączy kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej. Przedmiot umowy obejmuje: 
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
zlokalizowanych w osiedlu Michalinów w Dęblinie (ul. Zielona, Michalinowska, Okrzei, 
Wolności, Kościuszki, Kwiatowa, Reymonta, Żeromskiego, Spokojna, Traugutta) – około 
250 przyłączy (część nr 1), zgodnie z obowiązującymi przepisami, opisem przedmiotu 
zamówienia oraz złożoną ofertą stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. 

2. Podana powyżej ilości przyłączy kanalizacyjnych jest wielkością szacunkową i może 
ulec zmianie. Powyższa zmiana nie będzie stanowiła zmiany umowy. Z tytułu 
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ewentualnej zmiany wskazanej powyżej Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 
do Zamawiającego. 

3. Opracowania będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wszystkie obowiązujące 
w tym zakresie wymagania prawne oraz muszą uzyskać zatwierdzenie Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rykach. 

4. Inwentaryzację geodezyjną należy wykonać w formie papierowej na mapie zasadniczej 
w skali 1:500 oraz w wersji numerycznej na aktualnych mapach cyfrowych w postaci 
wektorowej – plik .*dwg. W ramach inwentaryzacji wymagane jest od Wykonawcy 
przekazanie w pliku tekstowym i w wersji papierowej wykazu współrzędnych 
pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych sieci (załamań i węzłów) oraz 
charakterystycznych punktów wykonanych obiektów. W miejscach kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem terenu należy podać kilka danych z terenu tj.: współrzędne, wysokości sieci 
kolidującej, parametry rury osłonowej, itp. 

5. Dokumentację geodezyjną należy wykonać i przedłożyć Zamawiającemu w wersji 
papierowej w 3 egzemplarzach (1 oryginał i 2 kopie) oraz w wersji numerycznej – plik 
*.dwg na płycie CD lub DVD. Do inwentaryzacji należy dołączyć szkice polowe 
z pomiaru terenowego w wersji elektronicznej i papierowej. Mapy z inwentaryzacji muszą 
być opatrzone klauzulą Starostwa Powiatowego w Rykach Wydział Geodezji, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami o przyjęciu dokumentów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. 

6. Do dokumentacji należy dołączyć zestawienie zinwentaryzowanych przyłączy 
kanalizacyjnych z wyodrębnieniem metrów wykonanych na danym przyłączu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykonane prace (po ich przyjęciu do zasobu 
materiałów geodezyjnych i kartograficznych) do siedziby Zamawiającego na swój koszt 
i niebezpieczeństwo. 

8. Odbiór prawidłowo wykonanych prac zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-
odbiorczym, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 
 

§ 2 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z posiadaną 

wiedzą i umiejętnościami, postanowieniami umowy i obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia zawodowe poświadczone świadectwem, 

umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia lub dysponuje osobami, które 
wykonają przedmiot zamówienia i posiadają takie uprawnienia. 

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych usług oraz zachowania 
wszelkich norm bezpieczeństwa, przestrzegania obowiązujących przepisów BHP. 

4. Wykonawca odpowiada również za wyrządzone szkody w majątku własności prywatnej 
i publicznej podczas wykonywania przedmiotu umowy. 
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) dokonania inwentaryzacji przyłączy wykonywanych na działkach w osiedlu 
Michalinów, 

b) sporządzenia dokumentacji powykonawczej opatrzonej stosownymi pieczęciami 
stwierdzającymi przyjęcie do zasobu właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej, 

c) dojazd na teren inwestycji oraz zapewnienie sprzętu (urządzeń) i materiałów 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy na swój koszt, 

d) wykonania i przekazania Zamawiającemu w ustalonym terminie opracowań będących 
przedmiotem umowy w wersji cyfrowej (plik*.dwg) oraz wersji papierowej w ilości 
wskazanej przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) przekazania Wykonawcy wykazu wykonanych przyłączy kanalizacyjnych do 

inwentaryzacji geodezyjnej, 

b) protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, 
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c) terminowej zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane usługi. 
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 

niniejszej umowy, w terminie do dnia 30.11.2021 roku. 
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 20.11.2021 roku wersję roboczą 

inwentaryzacji złożoną do składnicy wraz z oświadczeniem o przekazaniu inwentaryzacji 
do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

3. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania przez 
Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru poszczególnych opracowań będących 
przedmiotem umowy. 

 
§ 5 

1. Strony ustalają, że wysokość łącznego maksymalnego wynagrodzenia za przedmiot 
umowy określony w § 1 umowy wynosi: ………. zł brutto (słownie: ………………….…..), 
w tym podatek VAT w wysokości: ……………. zł, netto: ……………. zł. 

2. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu jest zgodna ze złożoną ofertą i obejmuje 
wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu 
umowy, które zostały określone w zapytaniu ofertowym, w tym m.in. koszty dojazdu. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za rzeczywistą ilość zainwentaryzowanych 
przyłączy kanalizacyjnych wynagrodzenie ustalone na podstawie ceny jednostkowej 
podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do umowy. 

4. Wykonawca gwarantuje, że ceny jednostkowe, określone w ofercie są niezmienne przez 
cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem możliwości ich zmiany w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie wynikającym z tej zmiany. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie rozliczane na 
podstawie faktury/rachunku. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę 
faktury/rachunku jest obustronnie podpisany protokół przekazania Zamawiającemu 
opracowań będących przedmiotem umowy, po ich przyjęciu do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. 

6. Zapłata faktury/rachunku nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany 
przez Wykonawcę w fakturze/rachunku w terminie 30 dni od daty prawidłowo 
wystawionej faktury/rachunku. 

7. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

 
§ 6 

1. Strony ustalają odbiór końcowy po zrealizowaniu przedmiotu umowy, o którym mowa 
w § 1 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o odbiorze na piśmie z co 
najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzona wada lub inne nie wywiązanie się 
z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić 
odbioru. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem umowy. 

4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia 
Zamawiający może: 
a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady, 
b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin. 

5. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 
poczynione w toku odbioru. Odbiór jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia 
przez Zamawiającego w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w ww. protokole 
usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze. 
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§ 7 
1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach: 
a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, jak również za nieterminowe 

usunięcie wady stwierdzonej przy odbiorze, w przypadku dokonania odbioru, 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za 
każdy dzień opóźnienia, 

b) z tytułu innego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 umowy, 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

2. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć 
Wykonawcy nie może przekroczyć 25% maksymalnej kwoty wynagrodzenia netto 
Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, 
w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych należności z tytułu kar 
umownych przewidzianych w niniejszej umowie, z przysługującego mu wynagrodzenia. 
W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę 
zawierającą szczegółowe naliczenie kar umownych i niezależnie od wysłania noty listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w umowie, 
w dniu wystawienia noty przekaże ją Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej podany na wstępie umowy lub faksem z zastrzeżeniem § 11 ust. 3. Strony 
ustalają, iż terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych wynikających 
z niniejszej umowy jest dzień wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej 
obciążającej stronę z tytułu tych kar umownych. W przypadku braku możliwości 
potrącenia całości lub części naliczonych kar, Wykonawca zapłaci pozostałą kwotę na 
wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych 
od dnia doręczenia żądania Zamawiającego – noty księgowej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne. 

 
§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości bądź części), jej 
rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym: 
a) jeżeli Wykonawca naruszy istotny obowiązek określony w umowie, 

a w szczególności: 
- wykonuje umowę bez zachowania należytej staranności, 
- wykonuje umowę z naruszeniem obowiązujących przepisów, 
- wykonuje umowę niezgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie lub 

w inny sposób rażąco narusza postanowienia umowy, w szczególności 
opóźniając wykonanie umowy, 

b) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu 
umowy lub z własnej winy przerwał realizację przedmiotu umowy i nie realizuje go 
przez okres 7 dni pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, 

c) gdy ogłoszono likwidację lub rozwiązano firmę Wykonawcy, 
d) gdy wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym 
w umowie Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy 
i naliczenia kar umownych, przewidzianych w umowie. Odstąpienie od umowy nastąpi 
bez wyznaczenia dodatkowego terminu jej wykonania (lex comissoria – art. 492 
Kodeksu Cywilnego). 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić najpóźniej w terminie 6 miesięcy od 
wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt c) i pkt d) umowy i w terminie 30 
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dni od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt a) i pkt b) umowy 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno być uzasadnione. 

4. W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do odstąpienia od umowy 
Zamawiający złoży jednostronne oświadczenie woli o odstąpieniu skierowane do 
Wykonawcy i niezależnie od wysłania tego oświadczenia do Wykonawcy listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w umowie, 
przekaże je Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na 
wstępie umowy lub faksem na wskazany w komparycji nr faksu, z zastrzeżeniem § 11 
ust. 3. Strony ustalają, iż terminem w jakim Wykonawca uzyskał wiedzę o złożonym 
przez Zamawiającego oświadczeniu o odstąpieniu od umowy jest dzień wysłania tego 
oświadczenia Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany 
na wstępie umowy lub faksem na wskazany w komparycji nr faksu z zastrzeżeniem 
§ 11 ust. 3. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości osobistego doręczenia 
oświadczenia w siedzibie Wykonawcy. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy 
w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. W takiej 
sytuacji Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 9 
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły 
wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, 
zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego 
wpływu, takie jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, 
zarządzenia władz itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą 
stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły 
wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły 
wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu 
administracji publicznej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach 
mających lub mogących mieć wpływ na wykonywanie Umowy, w tym o wszczęciu wobec 
niego postępowania naprawczego, egzekucyjnego, likwidacyjnego lub innego, jak 
również o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności o ogłoszeniu upadłości – 
następnego dnia od dnia ich ogłoszenia lub wystąpienia. 

 
§ 10 

Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są: 
- ze strony Zamawiającego: …………………………, e-mail: …………….., tel. ……………. 

(stanowisko) 
- ze strony Wykonawcy: …………………………, e-mail: …………….., tel. ……………. 

(stanowisko) 
 

§ 11 
1. Zmiana poszczególnych postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej 

w postaci aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz innych aktów prawnych powszechnie 
obowiązujących. 

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie 
swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku 
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bankowego, adresu e-mail lub faksu itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować 
tym, iż korespondencja, przekazy pieniężne i przelewy bankowe kierowane na 
dotychczasowy adres, numer, rachunek bankowy będą przez strony traktowane jako 
doręczone. 

4. Strony postanawiają, że wszelkie oświadczenia Zamawiającego w tym w szczególności 
zamówienia, zgłoszenia reklamacji, mogą być kierowane do Przyjmującego zamówienie 
pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub 
faksem na wskazany w komparycji nr faksu, z zastrzeżeniem wskazanym w poprzednim 
ustępie. Strony ustalają, iż terminem w jakim Przyjmujący zamówienie uzyskał wiedzę 
o złożonym przez Zamawiającego oświadczeniu jest dzień wysłania tego oświadczenia 
Przyjmującemu zamówienie pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany 
na wstępie umowy lub faksem na wskazany w komparycji nr faksu, z zastrzeżeniem 
wskazanym w poprzednim ustępie. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości 
osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie Przyjmującego zamówienie. 

5. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy strony będą starały się rozwiązać na drodze 
postępowania polubownego. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w drodze 
postępowania polubownego, strony poddadzą spór pod rozwiązanie sądowi 
powszechnemu, właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Przyjmującego zamówienie. 

 
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy z dnia ………….. r. 
 
 
 
                         Zamawiający:                                               Wykonawca: 
 

 


