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UMOWA NR …………………….. 

zawarta w dniu ……………………………………………… pomiędzy: 

Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego 

działają: 

Paweł Masełko – Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski 

Józef Gisman – Wicestarosta Kędzierzyńsko-Kozielski 

Zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  

a 

firmą:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

NIP ………............………, REGON …..........……………, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ............................................., 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ...........................………….......….., 

kapitał zakładowy …………...……, nr konta bankowego: .......................................................................................................................... 

zwanym w treści umowy Wykonawcą 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 

polegającej na przeprowadzeniu prac geodezyjnych i kartograficznych, gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. 

2. Rzeczowy zakres prac obejmuje wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zgodnie  

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1246), wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych 

w tym operatu z przeprowadzonej gleboznawczej klasyfikacji gruntów, operatu geodezyjnego, 

dokumentacji geodezyjnej do ewidencji gruntów i budynków Starostwa Kędzierzyńsko-

Kozielskiego i wydziału ksiąg wieczystych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 

geodezji i kartografii. 

Rzeczowy zakres prac obejmuje wykonanie między innymi niżej wymienionych prac: 

1) analizę niezbędnych materiałów stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny 

2) reambulację tj. kontrolę terenową ewidencji gruntów w w/w działkach, 

3) gleboznawczą klasyfikację gruntów w w/w działkach, 

4) wykonanie w terenie odkrywek glebowych, 

5) pomiar zmian w sposobie użytkowania, 

6) sporządzenie operatu klasyfikacyjnego w tym: 

a) sporządzenie szkiców klasyfikacyjnych; 



b) sporządzenie mapy uzupełniającej klasyfikacji gruntów; 

c) sporządzenie opisów odkrywek glebowych; 

d) sporządzenie protokołu z przeprowadzenia klasyfikacji gruntów. 

7) sporządzenie operatu geodezyjnego i wykonanie prac kartograficznych w tym: 

a) rozliczenie i pomiar powierzchni konturów klasyfikacyjnych; 

b) sporządzenie mapy uzupełniającej; 

c) sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych; 

d) sporządzenie sprawozdania technicznego z wykonanych prac geodezyjno-kartograficznych. 

§ 2 

1. Do wykonania prac związanych z klasyfikacją gruntów na terenie powiatu kędzierzyńsko-

kozielskiego Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski niniejszą umową zgodnie z art. 7d pkt 1.a) ustawy  

z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990) i § 5, ust. 2, 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ) wyznacza 

……………………………………………………………………………………….. 

2. Wykonawca lub co najmniej jedna osoba z osób, które będą uczestniczyć w realizacji 

zamówienia winna posiadać uprawnienia zawodowe niezbędne do wykonania w/w zadania zgodnie 

z art. 42 i z art. 43, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

oraz przepisami w/w rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywanego zadania  

oraz jest w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie powyższego 

zadania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia prac będących przedmiotem niniejszej umowy  

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kędzierzynie-Koźlu. 

Wszystkie koszty związane z obsługą zgłoszonych prac ponosi Wykonawca. 

5. Wszelkie prace wykonywane w ramach zleconej usługi nie mogą naruszać przepisów ustawy  

z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019r., poz. 1781 z późń.zm.). 

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za działania i zaniechania osób trzecich, z których pomocą 

zobowiązanie wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania powierza z zastrzeżeniem ust. 6 jak 

za własne działanie lub zaniechanie. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za 

zapłatę wynagrodzenia za zadania wykonane przez osoby trzecie. 

§ 3 

1. Wykonawca będzie świadczył usługi dla podmiotów i osób fizycznych wymienione w §1. Odbiór 

usługi i zapłata będą następować pomiędzy Wykonawcą, a wnioskującym o gleboznawczą 

klasyfikację gruntów. Usługi będą wykonywane zgodnie ze złożoną propozycją cenową, stanowiącą 



załącznik do niniejszej umowy.  

§ 4 

1. Ostateczny termin zakończenia prac ustala się na dzień 31.12.2022 r. – do tego terminu 

przeprowadzona będzie weryfikacja operatów klasyfikacyjnych, operatów geodezyjnych przez 

Zamawiającego, poprawa błędów, wad i usterek przez Wykonawcę, wydane ostateczne  

i prawomocne decyzje zatwierdzające gleboznawczą klasyfikację gruntów.  

2. Miejscem przekazania operatów do weryfikacji oraz dostarczenia ostatecznie wykonanego 

przedmiotu umowy, jest siedziba Wydziału Geodezji i Kartografii w Kędzierzynie-Koźlu przy  

ul. Judyma 4. 

§ 5 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą wyrażoną na piśmie w drodze 

aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej umowy. 

§ 6 

1. Wykonawca udziela trzyletniej gwarancji na wykonane prace i w tym czasie zobowiązuje się do 

usuwania wszelkich wykrytych błędów i usterek w terminie 14 dni roboczych od dnia ich 

zgłoszenia przez Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. 

2. Termin gwarancji liczony jest od dnia ostatecznego odbioru całości przedmiotu zamówienia 

potwierdzonego ostatecznym protokołem bezusterkowego odbioru wykonanych prac geodezyjnych. 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 8 

Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

egzemplarze otrzyma Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 

 

          ZAMAWIAJĄCY :                                                                        WYKONAWCA: 

 

…………………………………                                                        …………………………….. 


