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UMOWA Nr ………………../2022 
 

zawarta w dniu 00.00.2022 r. roku pomiędzy: 
 
Zakładem Utylizacyjnym Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-180, przy ul. Jabłoniowej 55, wpisanym do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052057, kapitał zakładowy zapłacony w całości 
12.092.000,00 NIP 583-000-20-19, reprezentowanym przez:  
1. ………………. - …………,  
2. ………… - ……………., 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 
a 

 
imię i nazwisko ………………. zamieszkały ………….. ul. ………………, legitymujący się dowodem osobistym …………….nr 
………… seria ……………. wydanym przez …………ważnym do dnia ………….., prowadzącym działalność gospodarczą 
pod nazwą ………. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez…………… pod 
numerem …………..…………, numer NIP …………., REGON ……………..,PESEL ……………….. reprezentowanym przez: 
…………….. (zgodnie z zapisem w ewidencji działalności gospodarczej) 
 
lub 
………………………………………………….. z siedzibą w …………………….., przy ul. …………….., wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonym  przez ………………………… pod numerem KRS ……………….., kapitał zakładowy 
………………….. NIP ………………. REGON ………………………. 
reprezentowanym przez: 
…………………….(zgodnie z KRS) 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 

 
l. PRZEDMIOT UMOWY 

§1 
1. Zamawiający powierza Wykonawcy w okresie czasu wskazanym w §4, świadczenie usług geodezyjnych, 

zwanych dalej „przedmiotem umowy”, na warunkach określonych w niniejszej umowie. 
2. Do zadań Wykonawcy należy wykonywanie na pisemne zlecenie Zamawiającego opisane w §3 ust. 1 oraz §5 

ust. 2 i 3 wszelkich czynności geodezyjnych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. 
II. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

§2 
1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie czynności objęte niniejszą umową będą wykonywane z zachowaniem 

najwyższej staranności, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym prawa geodezyjnego i 
kartograficznego, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami zawodu.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) realizowania przedmiotu umowy za cenę, określoną w §7 ust. 1 oraz ust. 2 niniejszej umowy, 
2) przestrzegania przepisów BHP, p.poż. oraz regulaminów obowiązujących w Zakładzie Utylizacyjnym 

prowadzonym przez Zamawiającego w Gdańsku, 
3) terminowego i rzetelnego wykonywania przedmiotu umowy, 
4) zapewnienia, że wszystkie osoby wykonujące umowę posiadają odpowiednie kwalifikacje, 

przeszkolenia (w szczególności BHP) i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności 
przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego) oraz, że zapoznały się z przepisami wymienionymi 
w ust. 2 pkt. 2, 

5) niezwłocznego potwierdzania otrzymywania zleceń jednostkowych Zamawiającego, 
6) zgłaszania przedmiotu umowy do odbiorów opisanych w §5, uczestniczenia w czynnościach odbioru i 

usunięcia stwierdzonych wad, 
7) bieżących konsultacji z Zamawiającym w zakresie wykonywania przedmiotu umowy, 
8) składania miesięcznych sprawozdań z wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami §5. 

III. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
§3 

Zamawiający - w czasie trwania umowy - zobowiązuje się do: 
1) składania Wykonawcy pisemnych zleceń jednostkowych w sposób opisany postanowieniami § 5, 
2) odbioru prac wykonanych w ramach przedmiotu umowy, według zasad określonych w § 5, 
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3) dokonania terminowej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy według zasad określonych w § 7, 
4) współdziałania z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem czynności będących przedmiotem 

umowy. 
IV. TERMINY 

§4 
1. Umowę zawarto na czas określony tj. do dnia 31.01.2023 r. 
2. Umowa wygasa z upływem terminu wskazanego w ust.1 lub wcześniej – przed tym terminem – jeżeli 

Zamawiający wypłacił Wykonawcy z tytułu wykonania umowy kwotę w wysokości wskazanej w §7 ust. 1. 
V. WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

§5 
1. Głównym miejscem wykonywania przedmiotu umowy jest teren prowadzonego przez Zamawiającego 

Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55 oraz inne miejsca wskazane przez 
Zamawiającego.  

2. Wykonywanie umowy będzie odbywało się na podstawie jednostkowych zleceń Zamawiającego 
kierowanych do Wykonawcy, które zlecane mu będą telefonicznie lub na adres e-mail wskazany w §11. 

3. Jednostkowe zlecenia, opisane w ust. 2 będą określały rodzaj zlecanej usługi geodezyjnej, jej zakres oraz 
oczekiwany przez Zamawiającego termin jej wykonania. 

4. Wykonawca niezwłocznie tj. nie później niż 1 dzień roboczy od otrzymania zlecenia, opisanego w ust. 2 
i ust. 3, potwierdzi e-mailem, że zlecenie otrzymał, wskaże Zamawiającemu termin potrzebny w jego 
ocenie do wykonania zleconej usługi. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca w potwierdzeniu opisanym w ust. 4 wskaże termin wykonania zlecenia 
odmienny od terminu wskazanego w zleceniu jednostkowym, Zamawiający określi ostateczny termin 
wykonania zlecenia jednostkowego, biorąc pod uwagę termin proponowany przez Wykonawcę. 
Określenie przez Zamawiającego terminu jest wiążące dla Wykonawcy i zostanie on o nim 
powiadomiony e-mailem w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia opisanego w ust. 4.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się w miejscu opisanym w ust. 1 nie później niż w ciągu 48 
godzin od otrzymania zlecenia jednostkowego w celu rozpoczęcia jego wykonania, przy czym przedmiot 
umowy będzie wykonywany tylko w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku [z wyłączeniem świąt] w 
godzinach pracy Zakładu Zamawiającego. 

7. Wykonawca rozpoczynając i kończąc prace terenowe w danym miesiącu, każdorazowo zobowiązany 
będzie do wpisania się na listę obecności sporządzonej na podstawie załącznika nr 3 do umowy. 

8. Rozliczenie prac terenowych w danym miesiącu, będzie następowało na podstawie sprawozdania ze 
zleconych i wykonanych zadań – załącznik nr 2. 

9. Rozliczenie prac kameralnych zespołu geodezyjnego nastąpi na podstawie sprawozdania ze zleconych i 
wykonanych zadań – załącznik nr 2.  

10. Odbiór będzie następował jednorazowo na koniec miesiąca, po wykonaniu przez Wykonawcę 
poszczególnych zleceń jednostkowych Zamawiającego. 

11. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru prac. 
12. Zamawiający dokonuje odbioru nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego, licząc od dnia otrzymania 

pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
13. Z czynności odbioru przedmiotu umowy sporządzany będzie protokół odbioru, zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Odbiór uważa się za dokonany, jeżeli protokół został 
podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego bez uwag. 

14. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, Zamawiający może 
odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin do ich usunięcia. 

15. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad i usterek, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu fakt 
ich usunięcia a Zamawiający po potwierdzeniu prawidłowego wykonania dokonuje odbioru przedmiotu 
umowy. Do tego odbioru znajdują zastosowanie zapisy ust. 10-14.  

16. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad i usterek nienadających się do usunięcia, Zamawiający 
może odstąpić od umowy lub zażądać ponownego wykonania odbieranej części przedmiotu umowy. 

17. Wykonawca w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca będzie składał Zamawiającemu pisemne 
sprawozdanie ze zleconych i wykonanych zadań.  

18. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 17 będzie:  
1) sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, 
2) obejmowało: datę zlecenia jednostkowego, imię i nazwisko osoby zlecającej, formę i datę zlecenia 

(telefonicznie lub e-mail), rodzaj wykonywanych usług geodezyjnych, 
3) dołączone do faktury Wykonawcy. 
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VI. PRZEDSTAWICIELE STRON 
§6 

1. Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy jako jej przedstawiciel w trakcie wykonania umowy jest:  
                – tel.      

2. Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego jako jego przedstawiciel w trakcie wykonywania umowy jest:  
Łukasz Głodny – tel. 58 326 01 10. 

3. Zmiana lub zastępstwo osób, o których mowa w ust. 1 i 2: 
1) nie wymaga zmiany umowy, 
2) dokonywane jest w drodze pisemnego powiadomienia.  

VII. WYNAGRODZENIE 
§7 

1. Całkowita cena Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy z tytułu jej wykonania nie przekroczy kwoty  
………… zł [netto] (słownie: ……… złotych 00/100), tj. ……….. zł [brutto] (słownie: ……….t złotych 00/100). 

2.  Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy w danym miesiącu kalendarzowym, potwierdzonym 
sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 8, przysługuje cena miesięczna ryczałtowa  w wysokości ……… zł 
brutto płacona z dołu - po upływie miesiąca kalendarzowego, obliczona jako 1/12 ceny wskazanej w ust 1. 
W miesiącach kalendarzowych, w których Wykonawca nie będzie wykonywał żadnych czynności objętych 
przedmiotem niniejszej umowy, przysługuje mu wyłącznie zryczałtowane wynagrodzenie postojowe w 
kwocie 1.000 zł netto płacone z dołu - po upływie miesiąca kalendarzowego. 

3. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 4, cena opisana w ust. 1 oraz ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane 
z prawidłową realizacją całości umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

4. Cena opisana w ust. 1 oraz ust. 2 nie obejmuje opłat administracyjnych ponoszonych przez Wykonawcę w 
związku z wykonywaniem niniejszej umowy jak np. opłat w ośrodku dokumentacji geodezyjnej z tytułu 
sporządzania map dla potrzeb Zamawiającego.  

5. Opłaty opisane w ust.4 będą rozliczane oddzielnie pod warunkiem udokumentowania ich poniesienia przez 
Wykonawcę. 

6. Cena Wykonawcy w okresie obowiązywania nie ulegnie zmianie. 
7. Cena płatna będzie przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. W treści faktury Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić numer niniejszej umowy. 

8. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi pod warunkiem załączenia do faktury miesięcznego 
sprawozdania, opisanego w §5 ust. 18 oraz pod warunkiem zgodności tego sprawozdania z dokonanymi w 
danym miesiącu odbiorami częściowymi. 

9. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. 
10. Wykonawca upoważniony jest do wystawienia faktury jedynie na podstawie i zgodnie z protokołami odbioru 

opisanymi w §5. 
11. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i w związku z tym zostały im nadane 

następujące numery identyfikacji podatkowej: 
1) Zamawiającemu: 583-000-20-19, 
2) Wykonawcy: …………………. 

VIII. KARY UMOWNE 
§8 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminach wynikających z zapisów §5 ust. 
4 lub ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% 
wartości netto ceny opisanej w §7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku rozwiązania umowy jednostronnie na skutek okoliczności, która wystąpiła po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% 
wartości netto ceny opisanej w §7 ust. 1. 

3. W przypadku rozwiązania umowy jednostronnie na skutek okoliczności, która wystąpiła po stronie 
Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% 
wartości netto ceny opisanej w §7 ust. 1. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej rzeczywiście szkody, strony mogą 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

IX. ROZWIĄZANIE UMOWY 
§9 

1. Niniejsza umowa może być rozwiązana za porozumieniem Stron wymagającym dla swej ważności 
zachowania formy pisemnej. 

2. Zamawiający uprawniony jest jednak do rozwiązania umowy jednostronnie ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku nienależytego wykonywania jej postanowień przez Wykonawcę, w przypadku, gdy opóźnienie 
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w wykonaniu przedmiotu umowy, przekroczy 7 dni kalendarzowych, licząc od daty upływu terminu 
wyznaczonego w zleceniu jednostkowym lub w sposób opisany w §5 ust. 5. 

X. PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 
§10 

1. Treść oraz wykonanie niniejszej umowy podlega przepisom ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o 
otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego ( Dz. U. z 2021 r. poz.1641) oraz 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 tekst 
jednolity). 

2. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane finansowe i inne wynikające z realizacji przedmiotu niniejszej umowy 
traktuje jako tajemnicę przedsiębiorstwa. 

3. W przypadku nakazania Zamawiającemu przez uprawniony organ ujawnienia informacji określonych w ust. 2 
powyżej , Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności z tego tytułu, a Wykonawca zrzeka się wszelkich 
roszczeń. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, lub 
jego klientów bądź kontrahentów, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę, o których 
Wykonawca dowie się w związku lub przy okazji realizacji niniejszego zamówienia  a w szczególności wszelkich 
informacji o charakterze technicznym, technologicznym, prawnym, handlowym lub organizacyjnym, jak 
również informacji odnoszących się do strategii, personelu, spraw finansowych lub przyszłych planów, 
perspektyw, lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą stanowiącą tajemnice 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przede wszystkim Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 
r., poz. 1913 tekst jednolity). 

XI. POWIADOMIENIA 
§11 

1. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzane będą w języku polskim i wysyłane będą pocztą, faksem lub 
pocztą elektroniczną na następujące adresy: 

1) dla Zamawiającego: 
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.  
80-180 Gdańsk 
ul. Jabłoniowa 55 
Tel. +48 prefix 58 326-01-00 
Fax. +48 prefix 58 322-15-76  
e-mail: zut@zut.com.pl 

2)  dla Wykonawcy: 
……………………………………… 
……………………………………… 

2. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres i numery wskazane powyżej. 
3. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu i numerów, o których mowa w ust. 1, a nie 

wykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy i numery podane w ust.1, będą 
skuteczne. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§12 

1. Integralną częścią umowy są: 
1) Wzór protokołu odbioru – załącznik nr 1, 
2) Wzór sprawozdania ze zleconych i wykonanych zadań – załącznik nr 2,  
3) Lista obecności zespołu geodezyjnego – załącznik nr 3. 

2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
prawa geodezyjnego i kartograficznego. 

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego powiadomienia o wszystkich okolicznościach 

mogących mieć wpływ na wykonanie umowy. 
5. Ewentualne spory mogące wynikać ze stosunku objętego umową będzie rozpatrywał Sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
                       ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA    
 
 
  ................................................................                   ..............................................................         

mailto:zut@zut.com.pl
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Załącznik nr 1 
 
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.                                                  Gdańsk, ........................           
ul. Jabłoniowa 55                                                                                                        data 
80-180 Gdańsk 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU  
 
 
 

dot. umowy nr        /2022 na usługi geodezyjne dla ZUT Szadółki 
 
 
 
Zgodnie z zapisami Umowy nr         /2022 z dnia 00.00.2022 r. (§5 ust. 10) w dniu ...................... dokonano 
odbioru prac wykonywanych przez 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

 

Krótki opis robót 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

 

 

Komisja w składzie 

1. ...........................................  - Przedstawiciel  Zamawiającego 

2. ...........................................    - Przedstawiciel  Zamawiającego 

3. .......................................... - Przedstawiciel  Wykonawcy 

4. .......................................... - Przedstawiciel  Wykonawcy 

 

sprawdziła wykonane roboty i stwierdziła, że zostały wykonane / nie wykonane* terminowo / nieterminowo*, 

zgodnie / niezgodnie* z zakresem zlecenia jednostkowego. 

Uwagi dodatkowe: 

...................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Prace pod względem technicznym przyjęto bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami* j.n.: 
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...................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................Stwierdzono / 

nie stwierdzono * wady i usterki w zakresie podanym poniżej: 

...................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Termin usunięcia stwierdzonych wad i usterek ustala się na dzień / nie dotyczy * 

...................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

Termin gwarancji ustala się na okres .........................................................................              

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

1. ...........................................  - Przedstawiciel  Zamawiającego 

2. ...........................................    - Przedstawiciel  Zamawiającego 

3. .......................................... - Przedstawiciel  Wykonawcy 

4. .......................................... - Przedstawiciel  Wykonawcy 

 

 

 

Gdańsk, .............................. 

                                   data 

 

 

 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 
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     Załącznik nr 2 
 
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.                                           Gdańsk,.................................  
ul. Jabłoniowa 55         data 
80-180 Gdańsk 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE  
 

ZE ZLECONYCH I WYKONANYCH ZADAŃ  
 

w ramach umowy nr       /2022 z dnia 00.00.2022 r. 
 

za miesiąc ………………. 
 
 
 

Zgodnie z zapisami Umowy nr        /2022 z dnia 00.00.2022 r. (§5 ust. 14 i 15) Wykonawca składa 

Zamawiającemu w dniu ……… sprawozdanie ze zleconych i wykonanych zadań za miesiąc ……………… .  

 

Zgodnie z załączonymi do sprawozdania protokołami poszczególnych odbiorów częściowych, w 

okresie od dnia ………………… do dnia …………… wykonano następujące zadania: 

1. Zadanie nr ….. 
Rodzaj wykonywanych usług geodezyjnych: ………………………………………………………………………………………………… 
Osoba zlecająca: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Forma i data zlecenia: …………………………............................................................................................................. 
Opis wykonywanych czynności terenowych w danym miesiącu: ....................................... 
Opis wykonywanych  prac kameralnych - ... 

 

 

 

 

 
 

Zatwierdzam  
   
 
 
 
 
data, pieczęć i podpis Wykonawcy     data, pieczęć i podpis Zamawiającego 
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   Załącznik nr 3 
 
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.  
ul. Jabłoniowa 55 
80-180 Gdańsk 
 
 

LISTA OBECNOŚCI 
zespołu geodezyjnego 

w miesiącu …… 
 

L.p. Data Godzina 
rozpoczęcia 

pracy 

Podpis 
Wykonawcy 

Godzina 
zakończenia 

pracy 

Podpis 
Wykonawcy 

Podpis 
przedstawiciela 
Zamawiającego 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

 
 
 

 
 

 
 


