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UMOWA nr ...../....... 
 

zawarta w dniu  .........r. pomiędzy 
Spółką Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o. o., 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego     
69 C, NIP: 993-04-06-600, Regon: 852747825, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – 
Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000218925, 
kapitał zakładowy wynosi 67 196 000,00 PLN, 
reprezentowaną przez ……………………………………………………,  
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 
 
a  
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
zwaną dalej Wykonawcą 
 

 
§1 

 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą 

Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączy 
wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywanych na terenie działania Spółki Komunalnej 
„Dorzecze Białej" Sp. z o. o. w 2021r. 

2. Przedmiotem umowy jest: 
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 
realizowanych sukcesywnie przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej" Sp. z o. o na terenie 
gminy Tuchów, Ciężkowice, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski. 
 

a. Inwentaryzację należy wykonać w formie papierowej na mapie zasadniczej w skali 1:2000 
lub 1:1000 oraz w wersji numerycznej na aktualnych mapach cyfrowych w postaci 
wektorowej w skali 1:500 – pliki *.dwg lub *.dxf. Zakres inwentaryzacji powinien obejmować 
pas terenu w odległości co najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i co najmniej 30 m 
poza granice ewidencyjne działek, na których wykonano obiekty budowlane takie jak np. 
przepompownie przydomowe itp. W ramach inwentaryzacji wymagane jest również od 
Wykonawców 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. Dokumentację geodezyjną powykonawczą należy 
wykonać i przedłożyć Zamawiającemu w wersji papierowej w 3 egzemplarzach (1 oryginał i 
2 kopie) oraz w wersji numerycznej – pliki *.dwg lub *.dxf na nośniku CD/DVD. Do 
inwentaryzacji należy dołączyć szkice polowe z pomiaru terenowego w wersji elektronicznej i 
papierowej. Mapy z inwentaryzacji winny być opatrzone klauzulą Starostwa Powiatowego w 
Tarnowie Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o przyjęciu 
dokumentów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  
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b. Szacunkową łączną liczbę inwentaryzacji do wykonania przewiduje się w zakresie 100 szt. 
Liczba ta jest zależna od ilości otrzymanych zleceń na wykonanie przyłączy i jest jedynie 
założeniem. Wykonawca składający ofertę wyraża gotowość zrealizowania większej liczby 
usług (o ile będzie konieczność) stosując zaoferowaną w postępowaniu cenę. W przypadku 
zrealizowania mniejszej liczby zleceń Wykonawca nie będzie występował z roszczeniem do 
Zamawiającego w związku z mniejszym zakresem w stosunku do przewidywanego. W takim 
przypadku ceny również pozostają bez zmian. Zakłada się, że odstępstwo ilości zleceń nie 
przekroczy 20% poniżej i powyżej założeń. 

 
 

§2 
 

1. Ustala się następujące terminy realizacji zadania:  
a) Termin rozpoczęcia strony ustalają na dzień 01.01.2021r. 
b) Termin zakończenia strony ustalają na dzień 31.12.2021r. 

 
 

§3 
 

1. Wartość jednostkowa robót ustalona na podstawie złożonej oferty cenowej wynosi: 
 Inwentaryzacja sieci wodociągowej do 100 m – ...........zł  
 Inwentaryzacja sieci wodociągowej za każde następne rozpoczęte 100 m – ............zł  
 Inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej pierwsza studzienka – ..........zł  
 Inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej następne studzienki – ...........zł  
 Inwentaryzacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do 100 m – ......zł  
 Inwentaryzacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego powyżej 100 m – ..........zł  
 Inwentaryzacja przyłączy wod-kan u jednego inwestora, gdzie każde z przyłączy ma poniżej 

100 m – ......zł  
 Inwentaryzacja przyłączy wod-kan u jednego inwestora, gzie przynajmniej jedno przyłącze 

ma powyżej 100 m – ...........zł  
 

 
§4 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o konieczności wykonania 

robót dodatkowych w formie pisemnej. 
 

 
§5 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a. Utrzymanie ogólnego porządku poprzez:  
 ochronę mienia; 
 nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy; 
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 oznakowanie terenu (o ile zadanie będzie tego wymagało); 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe 

w związku z prowadzonymi pracami. 
 

 
§6 

 
1. Strony ustalają, że będą stosowane następująco rodzaje odbiorów: 
a. odbiory częściowe po przekazaniu pakietu odcinków do wykonania inwentaryzacji w cyklach 

comiesięcznych. 
2. Jeżeli w przekazywanych dokumentach z inwentaryzacji zostaną stwierdzone braki lub wady,  

Zamawiający nie dokona ich odbioru, jednocześnie wyznaczając termin do ich usunięcia.  
 

 
§7 

 
1. Fakturowanie odbywać się będzie w cyklach miesięcznych. 
2. Fakturę należy wystawić na Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o.o., która zostanie 

zrealizowana w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze VAT. 

 
 

§8 
 

1. Strony ustalają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych kary 
umowne, w następujących wypadkach i wysokościach: 

a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
 za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 2% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki; 
 za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 2% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad; 

b. Za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania umowy, w całości lub części, z przyczyn za 
które Zamawiający nie odpowiada w wysokości 10% wartości umowy netto; 

c. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn za 
które Wykonawca odpowiada w szczególności w związku z nienależytym 
wykonywaniom przez Wykonawcę robót objętych mniejszą umową, w wysokości 10% 
wartości umowy netto; 

d. Kary, o których mowa w pkt. 1 ust c. Wykonawca zapłaci na wskazany przez 
Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w termie do 14 dni kalendarzowych od dnia 
doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej; 
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§9 
 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
a. Wykonawca zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez 

okres 2 miesięcy. 
b. Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystępuje do robót w ciągu 10 dni od 

umownego terminu. 
c. Wykonawca pomimo uprzednich 2-krotnych ostrzeżeń ze strony Zamawiającego nie 

wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie, w sposób rażący zaniedbuje zobowiązania 
umowne. 

d. Wystąpią nieprzewidziane zmiany powodujące, że wykonanie umowy lub jej części nie leży w 
interesie publicznym czego me można było przewidzieć w chwili zawarcia urnowy. W takim 
wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie tygodnia od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, wówczas wykonawca może żądać wynagrodzenie 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
 

§10 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty w następujących okolicznościach: 

a. wystąpieniem w trakcie realizacji mniejszej umowy konieczności wykonania robót 
dodatkowych, 

b. działania zdarzeń losowych, 
c. niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie  

w terminie ustalonych robót, 
d. zmian przepisów prawa. 

 
 

§11 
 

1. Zamawiający udostępnia dobrowolnie Wykonawcy swoje dane osobowe do przetwarzania w 
zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych Zamawiającego 
z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (Dz. U. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.) oraz ustawy z dnia 10 
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 

 
§12 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory, które mogą powstać na tle realizacji umowy będą rozwiązywane przez 
strony polubownie. W przypadku kiedy strony nie dojdą do porozumienia spór będzie 
rozpatrywany przez Sąd Rejonowy w Tarnowie. 

4. Urnowe sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
5. Integralną część niniejszej umowy stanowi formularz cenowy – oferta złożona przez 

Wykonawcę.  
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


