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U M O W A  Nr    /Wzór/ 

                    
 W dniu ………. r. w Łęcznej pomiędzy: Powiatem Łęczyńskim - Starostwem Powiatowym 

w Łęcznej z siedzibą przy ul. Aleja Jana Pawła II 95A, 21- 010 Łęczna, NIP 505-001-77-32, 

reprezentowanym przez Starostę – Krzysztofa Niewiadomskiego zwanym dalej „Zamawiającym”  

 a  

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

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

………………………………………………………………………zwanym dalej „Wykonawcą” 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się  dokonać weryfikacji zbiorów danych lub 

innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych pod względem zgodności  

z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności 

dotyczącymi: 

1) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1, lit. a ustawy z dn. 17.05.1989 

r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z  2021 r.  poz. 1990) oraz 

opracowywania wyników tych pomiarów,  

2) kompletności przekazywanych wyników wykonywanych prac geodezyjnych; 

oraz pod względem spójności przekazywanych zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub 

zweryfikowanych danych z prowadzonymi przez Starostę Łęczyńskiego bazami danych. 

2. Potwierdzeniem liczby godzin wykonania zlecenia będzie wykaz, o którym mowa w §4 pkt 2 

umowy. 

3. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, została zawarta w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w drodze zapytania ofertowego na 

podstawie Uchwały nr 115/730/2021 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 21 stycznia 2021 roku 

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na rzecz Powiatu Łęczyńskiego i 

jego Jednostek Organizacyjnych z uwzględnieniem Starostwa Powiatowego w Łęcznej, w 

oparciu o art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. ), dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 

130 tys. zł, do których nie stosuje się ww. ustawy oraz w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 305). 

§ 2 

1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 03.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 

2. Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiającego do dokonania czynności weryfikacyjnych              

w granicach upoważnienia, stanowiącego załącznik do umowy, w okresie obowiązywania 

umowy. 

3. Strony dopuszczają możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za porozumieniem lub 

jednostronnie za miesięcznym okresem wypowiedzenia przez każdą ze stron z ważnych 

powodów lub przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku 

naruszenia przez Wykonawcę  postanowień  § 2  ust. 4 i § 4. 

4. Prace będą wykonywane w taki sposób, aby okres od złożenia dokumentacji geodezyjnej  

w  PODGiK w Łęcznej do zakończenia weryfikacji nie przekraczał terminów określonych w art. 

12b ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

§ 3 
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1. Cenę jednostkową za sporządzenie  jednego protokołu weryfikacji  operatu lub opracowania 

jednego projektu decyzji określa się na kwotę  ….. zł brutto (słownie: ……………zł brutto); 

wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy zostanie obliczone jako  iloczyn ilości 

protokołów weryfikacji  i opracowanych projektów decyzji oraz ceny jednostkowej,  

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Ustala się, że wartość minimalnej stawki godzinowej wynosi nie mniej niż 19,70 zł (słownie: 

dziewiętnaście złotych 70/100).  

3. Należność za wykonanie prac płatna będzie po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury  

i potwierdzonego przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru lub Kierownika 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej protokołu zdawczo-

odbiorczego wykonanych prac. 

4. Na wystawianych fakturach nazwę podmiotu dokonującego transakcji zakupu usługi należy 

wpisać w następujący sposób: 

Nabywca:  Powiat Łęczyński 

  ul. Aleja Jana Pawła II 95A 

  21-010 Łęczna 

  NIP: 505-001-77-32 

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Łęcznej 

  ul. Aleja Jana Pawła II 95A 

  21-010 Łęczna 

5. Zapłata za wykonane zamówienie  zostanie przekazana przelewem na rachunek wskazany przez   

Wykonawcę w ciągu 7 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.       

6. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 

ustawowych odsetek za opóźnienie z tytułu zwłoki w płatności. 

§ 4 

W ramach przedmiotu umowy wymienionego w § 1  umowy, Wykonawca zobowiązuje się przyjąć 

na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

1) wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, 

2) prowadzić wykaz wykonanych prac, w którym będą wpisywane operaty przekazywane 

przez Zamawiającego  do weryfikacji w sposób umożliwiający ich identyfikację; wykaz 

powinien zawierać datę przekazania operatu przez Zamawiającego, datę weryfikacji 

operatu przez Wykonawcę, datę przekazania operatu Zamawiającemu po weryfikacji, 

liczbę godzin wykonywania przedmiotu umowy oraz potwierdzenie dokonanych czynności 

i liczby godzin przez Kierownika PODGiK lub wskazaną przez niego osobę, 

3) wyniki weryfikacji utrwalić w protokole, o którym mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac 

geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu 

weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1316), 

4) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wynikających z braków w przekazywanej 

dokumentacji lub opracowanej z naruszeniem przepisów prawa, sporządzić protokół           

z wynikiem weryfikacji negatywnym, a po usunięciu nieprawidłowości sporządzić 

protokół z wynikiem weryfikacji pozytywnym. 

5) w przypadku nie uwzględnienia  pisemnego stanowiska Wykonawcy prac geodezyjnych do 

negatywnego wyniku weryfikacji, opracować projekt decyzji administracyjnej o odmowie 

przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub 

innych materiałów sporządzonych przez tego Wykonawcę. 

§ 5 
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1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić kary umowne, z zastrzeżeniem ust. 3, w wysokości:  30 

zł (słownie: trzydzieści złotych) za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego  

w § 2 ust. 4 umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku  

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przez 

Wykonawcę Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę    

w pełnej wysokości. 

4. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 

bez zgody Zamawiającego. 

§ 6 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie        

w formie aneksu. 

§ 7 

W  sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastawanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

§ 8 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy  sąd powszechny 

dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po  jednym dla każdej ze 

stron i po uprzednim odczytaniu została przez strony podpisana. 

 

 Wykonawca                                                                                                 Zamawiający  

 


