
„Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach” 

 

U M O W A nr …/15 (projekt) 

 

zawarta w dniu ……………..  r. w Bolesławcu pomiędzy: 

Gminą Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu, ul. Teatralna 1a, reprezentowaną przez Wójta 

Gminy Bolesławiec -  Andrzeja Dutkowskiego w imieniu którego działa: 

Roman Jaworski    - Zastępca Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie 

Franciszka Popka    -  Skarbnika Gminy 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”  

 

a ……………………………. działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej prowadzonej pod nazwą …………………………………………………………..  

REGON – ……………………….. NIP – ……………………………., z siedzibą  

w ………………………………………… zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

§ 1 

1. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca 

przyjmuje do wykonania: „Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, 

położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec” 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy, określonego w ust.1 

zgodnie z warunkami określonymi w ofercie Wykonawcy, zasadami wiedzy, z dołożeniem 

należytej staranności oraz zgodnie z przepisami ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. 

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

§ 3 

Strony ustalają wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu  zamówienia, określonego  

w § 1 ust. 1 na kwotę:  

netto zł: …………………….. zł 

podatek VAT: ………………………….. 

brutto zł: ………………………………. zł 

słownie cena brutto:  ………………………………………………… 

§ 4 

1. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę,  

    którego płatność strony ustalają nie później niż 14 dni od daty jej doręczenia 

    Zamawiającemu. 

2. W razie opóźnienia w zapłacie strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych 

   odsetek za opóźnienie. 



„Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach” 

 

§ 5 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wysokościach: 

    1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

           a) za zwłokę w wykonywaniu określonego w jednostkowym zleceniu przedmiotu 

zamówienia w wysokości 0,20 % wynagrodzenia umownego netto jednostkowej 

stawki, określonej w § 3, za każdy dzień zwłoki; 

          b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3; 

          c) za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 

netto, określonego w § 3. 

     2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy 

          z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia 

         umownego netto, określonego w § 3. 

     3) Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności  

         wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 6 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość sporządzonej 

dokumentacji. 

 

§ 7 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje 

należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. 

 

§ 8 

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą stron,  

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy stosuje się właściwe przepisy 

kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

§ 10 

Wszelkie spory wynikające z treści umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy. 

 

   Wykonawca:        Zamawiający: 


