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Gd.6641.49.2018.UM     
  

 
U M O W A 

na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru i kontroli 
                 nad wykonaniem usługi dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków 
   m. Radomia dla obrębu  0040-Obozisko 

zwana dalej „Umową”. 
 

 
zawarta w dniu.......................... 2018 r. w Radomiu pomiędzy: 
 

Gminą Miasta Radomia 
z siedzibą w Radomiu przy ul. Jana Kilińskiego 30 
REGON:   670223451 
NIP:   796-281-75-29 

reprezentowaną przez Wiceprezydenta Miasta Radomia – Pana Konrada Frysztaka, działającego na podstawie 
upoważnienia Prezydenta Miasta Radomia Nr 661/2015 z dnia 08.12.2015 r. 
zwaną w dalszej części "Zamawiającym", 
 

a 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

zwanym dalej „Inspektorem” 

 

Niniejszą umowę Strony zawierają z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 2101 z późn. zm.) ponieważ wartość szacunkowa zamówienia 
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 

 
§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Inspektor przyjmuje do wykonania usługę, której przedmiotem jest sprawowanie 
funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad realizacją zamówienia dot. modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków m. Radomia dla obrębu 0040-Obozisko. 
Zamawiający informuje, że Wykonawcą nadzorowanego przez Inspektora zamówienia na podstawie umowy 
Nr BZP.272.79.2018.AK z dnia 17 sierpnia 2018 r. jest Konsorcjum firm w składzie: Łódzkie Przedsiębiorstwo 
Geodezyjno-Informatyczne s.c. Michał Pawłowski, Maciej Jasik, ul. Narutowicza 77/201 z siedzibą w Łodzi 
– jako Lider konsorcjum oraz „GEOTRION” s.c. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych 
M. Chojnacki, P. Szyszka, P. Świderek, Al. Piłsudskiego 135 z siedzibą w Łodzi – jako Partner konsorcjum. (dalej 
„WYKONAWCA”). 

2.   Inspektor zobowiązany jest wykonać usługę, zgodnie z treścią złożonej oferty oraz na warunkach określonych 
przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty. Oferta i Zaproszenie do złożenia oferty stanowią 
integralną część Umowy (załącznik nr 1 i 2). Warunki techniczne wykonania prac zawarte są w Zaproszeniu 
do złożenia oferty. 

3. Inspektor zobowiązany jest wykonać usługę przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej 
z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, rzetelnie, terminowo, według swej najlepszej wiedzy 
i umiejętności oraz mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego.  

4. O zawarciu Umowy z Inspektorem Zamawiający zawiadomi niezwłocznie na piśmie Wykonawcę. 
 

§ 2 
Strony ustalają wykonanie usługi w dwóch etapach: 
1. Etap I – wykonanie prac polegających na nadzorze i kontroli realizacji Etapu I tj. „modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0040-Obozisko, 
między innymi dokumentacji: 
-  z prac pilotażowych (operat techniczny w formie papierowej oraz elektronicznej na płycie CD) – z porównania 
danych ewidencyjnych w postaci elektronicznej (zawartych w części opisowej ewidencji, z danymi zawartymi 
w części geometrycznej) – w formie Wykazu rozbieżności, 
-  z przeprowadzonej analizy materiałów PZGiK, 
-  zawierającej wyniki przeprowadzonego wywiadu terenowego (na kopii mapy ewidencyjnej) 
- z pozyskania w niezbędnym zakresie danych do aktualizacji EGiB, określonych w OPZ oraz projekcie 
modernizacji EGiB, 
- z wykonania prac geodezyjnych (pomiarów uzupełniających) – dla co najmniej 50% obiektów, które będą 
podlegały aktualizacji (w tym budynków z digitalizacji). 

   Szczegółowy zakres prac Etapu I nad którym ma być sprawowany nadzór i kontrola zawarty jest w SIWZ 
na wykonanie modernizacji (załącznik nr 3). 
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2. Etap II z podziałem na dwa podetapy obejmuje - wykonanie prac polegających na nadzorze i kontroli 

realizacji Etapu II tj. „modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0040-Obozisko, 
a) podetap pierwszy 

- dokumentacji z wykonania prac geodezyjnych określonych w OPZ i projekcie modernizacji EGiB w tym 
pomiarów uzupełniających – dla pozostałej części obiektów podlegających aktualizacji, 
- projektu operatu opisowo-kartograficznego do wyłożenia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 24a ust. 4  
   Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

b)  podetap drugi 
  - zbiorów danych EGiB, wyeksportowanych z roboczych baz danych Wykonawcy, wykorzystując do tego celu 

format GML lub inny format uzgodniony z Zamawiającym i Wykonawcą, przed wyłożeniem operatu opisowo-
kartograficznego. W przypadku wykorzystania formatu innego niż GML weryfikacja zbiorów danych EGiB musi 
nastąpić w siedzibie Zamawiającego. 
Po zakończeniu realizacji prac zaktualizowane dane powinny zapewniać wygenerowanie pliku w formacie 
GML, który przejdzie bezbłędną walidację programem ZSiN Kontrole umożliwiając zasilenie Centralnego 
Repozytorium ZSiN. 
Szczegółowy zakres prac Etapu II nad którym ma być sprawowany nadzór i kontrola zawarty jest w SIWZ 
na wykonanie modernizacji (załącznik nr 3). 

§ 3 
1. Inspektor zobowiązany jest świadczyć usługę w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 października 

2019 roku, z tym, że nie krócej niż do dnia zakończenia wszystkich czynności wynikających z obowiązku 
sprawowania funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad realizacją zamówienia dot. modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków m. Radomia dla ww. obrębu. 

2. Inspektor dokona czynności kontrolnych wynikających ze sprawowanej funkcji w terminie …………. dni roboczych 
w przypadku pierwszej iteracji kontroli jakościowej oraz w terminie …………. dni roboczych w przypadku drugiej 
iteracji (dot. Etapu I i Etapu II). Termin przekazania protokołów liczony jest od dnia przekazania Inspektorowi 
przez Zamawiającego, pisemnego zawiadomienia Wykonawcy wraz z wymaganą dokumentacją. 

3. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z umową, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować etap I zamówienia 
do dnia 31 października 2018 roku, podetap pierwszy etapu II zamówienia do dnia 28 czerwca 2019 roku, 
podetap drugi etapu II zamówienia do dnia 30 września 2019 roku. 

4. O zakończeniu (wykonaniu) każdego etapu prac Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić 
Zamawiającego z jednoczesnym przedłożeniem wymaganej dokumentacji technicznej do kontroli. 
Zawiadomienie bez przekazania kompletnej dokumentacji technicznej traktowane jest jako niedokonane, 
a prace lub jej poszczególne etapy - jako niezakończone. 

5. W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy z Wykonawcą lub/i opóźnienia w realizacji tej umowy, 
Inspektor zobowiązany jest świadczyć usługę przez okres wynikający z wydłużenia terminu umowy 
z Wykonawcą lub/i wynikający opóźnienia Wykonawcy. 

6. W przypadku istotnego opóźnienia (powyżej 30 dni) w wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, strony 
podejmą negocjacje w celu ustalenia warunków dalszego wykonywania usługi przez Inspektora. W przypadku 
braku porozumienia co do dalszej realizacji usługi, każda ze stron uprawniona będzie do złożenia oświadczenia 
o rozwiązaniu niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym. W przypadku rozwiązania umowy Inspektor może 
otrzymać wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane czynności. Wynagrodzenie Inspektora zostanie 
wypłacone na podstawie protokołu sporządzonego i podpisanego przez strony. 

7. Do obowiązków Inspektora należeć będzie ponadto: 
a) nadzór i kontrola nad pracami dokonywanymi w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę 

prac modernizacyjnych. 
b) kontrola usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru, w okresie 

gwarancyjnym i w okresie rękojmi. 
Czynności nadzoru i kontroli w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę (Wykonawca udzielił 
gwarancji jakości i rękojmi na wykonane prace na okres 4 lat od chwili odbioru końcowego prac) świadczone 
będą bez dodatkowego wynagrodzenia (w ramach otrzymanego wynagrodzenia zgodnie z § 4 ust. 1). 
 

            § 4 
1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Zamawiający zapłaci Inspektorowi wynagrodzenie brutto (wraz 

z kwotą należnego podatku VAT) w łącznej wysokości …………………………….……… złotych (słownie złotych: 
…………………………………………………………………. 00/100). Wskazane wynagrodzenie obejmuje również wartość prac 
niezbędnych do wykonania w zakresie wynikającym z obowiązujących w czasie wykonywania Umowy 
przepisów prawnych. 

2. Zamawiający zapłaci Inspektorowi wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w dwóch równych ratach, przy 
czym: 
1) wypłata raty I, w wysokości 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 tj. …..………………… zł brutto 

po wykonaniu I  Etapu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 pkt 1. 
2) wypłata raty II, w wysokości 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 tj. ……………………. zł brutto, 

po wykonaniu w całości II Etapu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, pkt 2. 
3. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest dokonanie przez Zamawiającego odbioru poszczególnych części usługi 

wykonanej przez Inspektora. 
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4. Należność za wykonane przez Inspektora czynności zostanie uregulowana przelewem z rachunku 
Zamawiającego na rachunek Inspektora, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury. Zapłata nastąpi z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego. Podstawę do wystawienia 
przez Inspektora faktury stanowi protokolarny odbiór przez Zamawiającego poszczególnych części usługi 
wykonanej przez Inspektora potwierdzający należyte ich wykonanie.  

5. Płatnikiem faktur jest Gmina Miasta Radomia, z siedzibą w Radomiu, przy ul. Kilińskiego 30. 
 

               § 5 
1. W przypadku nienależytego wykonywania usługi lub jej części przez Inspektora Zamawiający może odstąpić 
      od Umowy lub pozostałej do wykonania części Umowy. Odstąpienie może nastąpić jedynie wówczas, gdy  
      Inspektor w wyznaczonym terminie nie zastosował się do wezwana Zamawiającego o należyte wykonywanie   
      usługi.  
2. Jeżeli w trakcie trwania odbioru stwierdzone zostaną wady lub usterki w nadzorowanym zamówieniu,  
      Inspektor zobowiązany jest nadzorować ich usunięcie bez dodatkowego wynagrodzenia. 
3. W przypadku stwierdzenia, że w czasie odbioru nadzorowanego zamówienia, wad powstałych z winy  
      Inspektora, nie nadających się do usunięcia i uniemożliwiających wykorzystanie prac objętych nadzorem  
      zgodnie z ich przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić od Umowy z Inspektorem w trybie  
      natychmiastowym. 
   § 6 
1.  Inspektor ponosi pełną odpowiedzialność za dokumentację geodezyjno-kartograficzną niezbędną do wykonania  
      przedmiotu Umowy, wypożyczoną z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (MODGiK)  
      przez Wykonawcę modernizacji EGiB oraz przekazywaną przez Zamawiającego do kontroli. 
2. Inspektor zapewni warunki niezbędne do bezpiecznego przechowywania udostępnionych mu materiałów, 
      w celu ich ochrony przed dostępem osób trzecich. 
3. W przypadku udostępnienia Inspektorowi materiałów zawierających dane osobowe, przetwarzanie takich  
      materiałów odbywać się będzie na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
      i Rady (EU) 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 (RODO). 
4. Inspektor zobowiązuje się do nieudostępniania, przekazywania lub odsprzedaży (w żadnej formie)   
      jakichkolwiek materiałów wypożyczonych z MODGiK oraz materiałów otrzymanych od Zamawiającego  
      przekazanych do kontroli osobom trzecim ani do wykorzystywania tych materiałów do innych celów, 
      nie będących przedmiotem niniejszej Umowy. 
5. Po zakończeniu realizacji zadania (przedmiotu Umowy), jak również po ew. świadczeniu usługi w okresie  
      rękojmi Inspektor zobowiązany jest trwale usunąć z posiadanego przez niego sprzętu informatycznego oraz  
      nośników danych, przekazane/udostępnione przez Zamawiającego na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy,  
      dane numeryczne. 
6. Inspektor zobowiązany jest wykonywać przedmiot Umowy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających 
      z przepisów przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 (RODO). 

 

  § 7 
1. Inspektor zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu tytułem kary umownej: 

- kwotę w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia 
 od Umowy lub pozostałej do wykonania jej części z powodu okoliczności, za które odpowiada Inspektor  

- kwotę w wysokości 0,2% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  
 w stosunku do terminu wyznaczonego na wykonanie czynności nadzorczych i/lub kontrolnych. 

2. Inspektor wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego 
 (ponad kwotę naliczonych kar umownych) w przypadku, gdy szkoda Zamawiającego przewyższa wartość 
 naliczonych kar umownych. 

 § 8 
1. Inspektor nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania całości lub części 

usługi innym osobom niż wskazane w ofercie, z tym, że Zamawiający nie może bez ważnych powodów 
odmówić zgody Inspektorowi na powierzenie wykonania całości lub części usługi innym osobom. 

2. W przypadku naruszenia warunku określonego w ust. 1 Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy 
lub pozostałej do wykonania jej części. Odstąpienie z tego tytułu jako wynikające z przyczyn leżących 
po stronie Inspektora stanowić będzie podstawę do naliczenia Inspektorowi kary umownej. 
 

  § 9 
 Pod rygorem nieważności wszelkie zmiany Umowy dokonywane są na piśmie w formie aneksu do Umowy. 
 
          § 10 
Opłaty i koszty związane z wykonaniem usługi obciążają Inspektora. 
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   § 11 
 Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

   § 12 
 W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne mające zastosowanie   
w niniejszej sprawie przepisy prawne. 

   § 13 
Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 
                                                                                             § 14 
Umowa ma charakter jawny, a informacje w niej zawarte podlegają publikacji w prowadzonym przez Zamawiającego 
na swojej stronie internetowej Elektronicznym Rejestrze Umów. 
 
   § 15 
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Inspektor, a drugi Zamawiający. 
 

 
 
 

 
 

 

              Inspektor                                     Zamawiający 
   

 

 

 

                          Skarbnik Miasta 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Oświadczenie:  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przez Urząd Miejski w Radomiu, w związku 
z prowadzonym przez ww. Urząd Elektronicznym Rejestrem Umów, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 
 
 
 
 
 
 
 

..…….…………………………………  
       Wykonawca 

 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło finansowania: 
Wydział Geodezji  Dz. 710, rozdz. 71012 § 4300  -  budżet powiatu (własne powiatu) 
Budżet 2018 r.:  Etap I, 
Budżet 2019 r.:  Etap II 


