Załącznik nr 2
do ogłoszenia ZDW.N4.362.58.2020
WZÓR Umowy nr ZDW.N4.362.58.2020
z dnia …………..2020 r.
zawarta pomiędzy stronami:
Województwem Kujawsko – Pomorskim
PL. Teatralny 2, 87-100 Toruń
NIP: 9561969536
w imieniu którego działa:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej „Zamawiającym” którego reprezentują:
Przemysław Dąbrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg
- Głównego Księgowego
a
…………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje:
………………………………………………………………….
wyniku oceny złożonej oferty strony zawarły umowę następującej treści:
§1

1.

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Sporządzenie opinii o

wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego na działkę nr 19/4 o powierzchni
0,0479 ha oraz działkę nr 19/5 o powierzchni 0,0008 ha, położonej w obrębie 0001 Miasto
Inowrocław.
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest:
Oferta Wykonawcy złożona w dniu ……..09.2020 r.
3. Zakres opracowania:
Wykonanie operatu szacunkowego na wymienione nieruchomości jest koniczne na potrzeby
realizacji decyzji Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 10 styczna 2020 roku, znak: WGPII.6831.I.51.2019 oraz wykorzystaniem nieruchomości na cele wskazane w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej
Inowrocławia Nr XLI/493/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Kujawsko

-

Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2018 roku poz. 3115), oznaczone symbolem KDG, stanowiące
teren dróg publicznych - ulica Kruśliwiecka, droga wojewódzka 251
4. Opracowanie należy wykonać w 3 egzemplarzach w formie papierowej.
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§2
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony ustalają na
podstawie złożonej w dniu …..09.2020 r. oferty w kwocie:
……. zł brutto
2. Wynagrodzenie określone w ust.1 nie podlega waloryzacji.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
4. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT określonej
w umowie, kwoty brutto dla niezafakturowanej części wynagrodzenia zostaną dostosowane
odpowiednio aneksem do niniejszej umowy.
§3
Termin wykonania umowy:
• 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia tj. do
dnia…….. (data zostanie wpisana po ustaleniu daty zawarcia umowy).
§4
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z ustaleniami
oraz zgodny z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, oraz obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa i normami.
2. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami
o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków po
wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o jego udzielenie.
3. Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w formie
opisanej w § 1 umowy i stanie się jego własnością.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty najpóźniej w dniu zakończenia realizacji
umowy.
5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po przekazaniu niewadliwego
przedmiotu umowy.
6. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest protokół odbioru
przez Zamawiającego niewadliwego przedmiotu umowy.
7. Zamawiający przekaże wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie 21 dni od dostarczenia
faktury i jej zatwierdzenia przez Zamawiającego. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu
odbioru niewadliwego przedmiotu umowy jest podstawa do wystawienia faktury. Za datę zapłaty
uznaje się datę wydania polecenia obciążenia rachunku Zamawiającego na rzecz wskazanego przez
Wykonawcę rachunku.
8. Miejscem odbioru wykonanych wyników badań będzie siedziba Zamawiającego.
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9. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i konieczności wykonania uzupełnień do przedmiotu
umowy Zamawiający może:
9.1 Żądać usunięcia wad i wykonania uzupełnień, wyznaczając w tym celu Wykonawcy
odpowiedni termin – z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu odstąpi od umowy.
9.2 Nie żądając usunięcia wad – żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy.
9.3 Odstąpić od umowy jeżeli wady nie zostały usunięte lub uzupełnienia nie zostały
wykonane w wyznaczonym terminie.
10.Ustala się, że Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad i dokonania
niezbędnych uzupełnień w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty powiadomienia faxem, drogą
elektroniczną pisemnie o wadach lub uzupełnieniach i wezwania do ich usunięcia lub wykonania
uzupełnień, ewentualnie wg wyboru Zamawiającego zakres ewentualnych poprawek i uzupełnień
oraz inny termin ich wykonania określone zostaną przez Zamawiającego w protokole odbioru.
11. Nienależytym wykonaniem umowy jest min:
- niewykonanie pełnego zakresu prac określonych w umowie,
- niezgodność z obowiązującymi przepisami w zakresie objętym umową.
§5
1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kare umowna w wysokości 0,5% ceny umownej brutto za każdy dzień
zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody, wraz z odsetkami.
5. W przypadku zgodnego odstąpienia od umowy zarówno przez Zamawiającego i Wykonawcę –
nie przysługuje prawo do roszczeń.
§6
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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- RODO (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”), dane osobowe
pracowników (współpracowników) do przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy.
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2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią
prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi
Rozporządzenia.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora Danych i
od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody
Administratora Danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
§7
1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego:
Izabela Rosiak - Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
tel. 52 370 57 43, i.rosiak@zdw-bydgoszcz.pl
2. Osoba odpowiedzialna za realizacje umowy ze strony Wykonawcy:
……………. – tel. …………………,
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
ustawy o zamówieniach publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na
osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy
uzasadniające odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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