
Zaiacznik nr 2 do zaproszenia 

UMOWA NR .... 2016 (WZOR) 

zawarta w dniu 2016 r., w Zakrzewie, pomiedzy: 
Gmina^ Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, woj. kujawsko - pomorskie, 
ktorâ  reprezentuje Artur Nenczak - Wojt Gminy Zakrzewo, 
przy kontrasygnacie mgr Ewy Milewskiej - Skarbnika Gminy Zakrzewo, 
zwana. dalej Z A M A W I A J A C Y M , 
a 
Firm^: 
ktor^ reprezentuje , 
zwana dalej W Y K O N A W C A 

o tresci nast?pujacej: 

§ 1 
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace geodezyjne 

wymienione w zalaczniku do niniejszej umowy. 
2. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiedniq wiedza^ i umiej?tnosciami oraz 

wystarczajacymi srodkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz ze 
wykona j ^ z nalezyt^ starannosci^, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa oraz 
normami i normatywami stosowanymi w geodezji. 

3. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie prace zostana^ wykonane przy uzyciu wlasnych 
materialow i wlasnego sprz?tu z nalezyta^ starannosci^ przy zachowaniu technicznych 
i jakosciowych standardow wymaganych w tego typu uslugach oraz zgodnie 
z obowiazujacymi aktualnie przepisami prawa, odnoszacymi si? do zagadnien 
zwiazanych z realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 2 
1. Strony ustalaja, ze do obowiazkow Wykonawcy nalezy pelen zakres czynnosci 

okreslonych w odnosnych przepisach ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U . z 2016 r., poz. 1629). 

2. Wykonawca zobowiazuje si? do dysponowania osobami posiadajacymi wymagane 
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji 
i kartografii - minimum jedna osoba z uprawnieniami. 

§3 
1. Wykonawca zobowiazuje si? do realizacji przedmiotu zamowienia w okresie od dnia 

podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r. 
2. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania prac geodezyjnych na odr?bne 

zamowienia zamawiajaxego, okreslajace zakres prac. 
3. Do kontaktow z wykonawcy w sprawach wykonania umowy zamawiajaxy upowaznia 

pracownika Urz?du Gminy w Zakrzewie Pania^ Mariol? Banaszkiewicz. 
4. Wykonawca zobowiazuje si? do realizacji przedmiotu umowy kazdorazowo na 

podstawie pisemnego zlecenia z zachowaniem niniejszych terminow: 
1) rozgraniczenie - 90 dni, 
2) podzialy nieruchomosci - 90 dni, 
3) wznowienie znakow granicznych - 90 dni, 
4) mapa do celow projektowych - 30 dni, 
5) terminy wykonania duzych zadan, zostan^. ustalone kazdorazowo w drodze 

ustalen dwustronnych. 



§4 
1. Wynagrodzenie za poszczegolne prace geodezyjne strony ustalaja^ w wysokosci 

zgodnej z zalacznikiem do niniejszej umowy. 
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo ustalone z zastosowaniem art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. 
U . z 2015 r., poz. 2164 z pozn. zm.). 

3. Strony dokonywac b?dq. rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur czeiciowych 
wystawionych zgodnie z wykonana i zakonczon^ pracâ  geodezyjn^. 

4. Zamawiajacy b?dzie dokonywal zaplaty naleznosci przelewem na konto Wykonawcy 
w ci^gu 14 dni od daty otrzymania faktury. Platnikiem b?dzie Gmina Zakrzewo, ul. 
Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, NIP: 891-16-22-070. 

5. Za termin zaplaty uznaje si? dzien, w ktorym Zamawiajacy polecil swemu bankowi 
przelac na wskazane w ust. 2 konto kwot? wynikajaca^ z prawidlowo wystawionej 
faktury. 

6. Wykonawcy od faktur niezaplaconych w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 i 5 
przysluguje odsetki ustawowe. 

§5 
1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy 

nie lezy w interesie publicznym ani Zamawiajaxego, czego nie mozna bylo 
przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapic od umowy 
w terminie miesiaca od powzi?cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach 
z pisemnym powiadomieniem Wykonawcy. 

2. Poza przypadkiem, o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajacemu przysluguje prawo 
odstapienia od umowy, jezeli Wykonawca nie rozpocz^l realizacji przedmiotu umowy 
bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania 
Zamawiaj^cego zlozonego na pismie i terminie okreslonym w tym pismie. 

3. Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy, pomimo 
pisemnego wezwania i uplywu zakreslonego w nim terminu, nie wykonuje 
zobowiazania wzgl?dem Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy. 

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 do 3 Wykonawca zachowuje prawo do 
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cz?sci umowy. 

5. Odstapienie od umowy powinno nastapic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci 
takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie. 

6. Strona moze odstapic od umowy w ci^gu 1 miesiaca od zajscia zdarzenia 
uzasadniajacego odstapienie. 

§ 6 
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien niniejszej 

umowy Strony mogq naliczyc kary umowne w nast?pujacych wypadkach 
i wysokosciach: 

1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar? umown^: 
a) w wysokosci 2 000,00 zl netto, gdy Zamawiajacy odstapi od umowy 
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, lub Wykonawca odstapi od 
umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiaj^cego, 
b) w wysokosci 1% wartosci danego zlecenia za kazdy dzien opoznienia w 
terminie jego realizacji, 

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar? umowna^ w wysokosci 2 000,00 zl 
netto w przypadku odstapienia przez Wykonawc? od realizacji umowy 
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego. 



2. Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 1 strony mogq. na zasadach ogolnych 
prawa cywilnego dochodzic odszkodowania, przewyzszajacego wysokosc 
zastrzezonych kar umownych. 

3. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastapic w formie pisemnej 
i zawierac uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia. 

4. Wykonawca wyraza zgod? na potracenie naliczonych kar umownych z naleznego mu 
wynagrodzenia. 

§ 7 
W odniesieniu do spraw nie ujetych w umowie majâ  zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

§ 8 
Wszelkie spory wynikle z realizacji postanowien niniejszej umowy rozstrzygac bedzie s^d 
wlasciwy dla siedziby Zamawiaj^cego, po wyczerpaniu drogi polubownej. 

§9 
Zmiana postanowien niniejszej umowy dla swej waznosci wymaga formy pisemnej. 

§10 
Umow? sporzadzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze 
stron. 

Z A M A W I A J A C Y W Y K O N A W C A 



Zalacznik 
do umowy Nr 

z dnia 2016 r. 

Lp. Rodzaj robot Jednostka Cena 
brutto w zl 

Cena 
netto w zl 

V A T 

1 Rozgraniczenie dzialka do 4 pkt ryczalt 

za kazdy nastepny pkt 

dwie pierwsze dzialki 
2 Podzial nastepne do 10 dzialek 

za kazda^ dzialke 
ryczalt 

powyzej 10 dzialek 
za kazda^ dzialk? 

3 Wznowienie znakow pierwszy punkt 
granicznych nastejme do 10 pkt 

za kazdy punkt 
ryczalt 

powyzej 10 pkt 
za kazdy punkt 

4 
Mapa do celow 
projektowych 

pierwszy km 

obiekty liniowe za kazdy nastejjny km ryczalt 

5 Mapa do celow 
projektowych 

jedna dzialka do 1,0 ha ryczalt 

Z A M A W I A J A C Y W Y K O N A W C A 


