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UMOWA Nr …/2017/In.VI 

(projekt umowy) - załącznik Nr 2 do zaproszenia ofertowego 

zawarta w dniu ......................... w Skarżysku Kościelnym, pomiędzy Gminą Skarżysko 

Kościelne mającą siedzibę przy ulicy Kościelnej 2a, zwaną dalej Zamawiającym 

reprezentowaną przez: 

inż. Zdzisława Woźniaka – Wójta Gminy 

a  .........................................................................................., reprezentowaną przez – 

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

zwanym dalej Wykonawcą  

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do „Wykonania czynności ustalenia przebiegu granic 

i sporządzenia dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości, oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków miejscowości Skarżysko Kościelne, obręb 0012 

Skarżysko Kościelne jako działka 3665/1 z nieruchomościami sąsiednimi, 

oznaczonymi numerami działek: 3664/1 i 3666/1 - cała granica po stronie 

wschodniej i cała granica po stronie zachodniej."  
2. Działki stanowią własność osób fizycznych.. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest dokonać analizy stanu prawnego nieruchomości, 

wyznaczenia terminu i przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych na gruncie oraz 

sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji 

administracyjnej.  

§ 3 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu opracowany przedmiot 

zamówienia w terminie 6-ciu miesięcy od dnia podpisania umowy. 

§ 4 

 

1. Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga 

zgody Wójta Gminy Skarżysko Kościelne wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
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§ 5 

1. Tytułem wynagrodzenia Wykonawca otrzyma kwotę brutto...................... złotych                       

(słownie: .......................................................................). 

2.  Wypłata wynagrodzenia nastąpi po stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania pracy, 

będącej przedmiotem umowy i wystawieniu przez Wykonawcę faktury z uwzględnieniem 

następujących danych:            

            Nabywca: Gmina Skarżysko Kościelne 

Adres: 26-115 Skarżysko Kościelne 

ul. Kościelna 2a 

NIP: 663-133-84-09, 

           Płatnik:  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne 

Adres: 26-115 Skarżysko Kościelne 

ul. Kościelna 2a 

§ 6 

1. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy  

w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury. Przedmiotowa faktura będzie mogła zostać 

wystawiona po dostarczeniu wykonanej pracy.  

2. Za dzień zapłaty strony przyjmują datę wydania bankowi Zamawiającego polecenia 

przelewu (decyduje data stempla na przelewie) na konto wskazane przez Wykonawcę, 

kwoty wynikającej z prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 7 

1. W razie stwierdzenia wad lub błędów w dostarczonych dokumentach 

rozgraniczeniowych, Wykonawca usunie je zgodnie ze zgłoszonymi przez 

Zamawiającego zastrzeżenia w terminie 3 dni, od dnia ich pisemnego zgłoszenia, na 

własny koszt. 

2. Pisemne zastrzeżenia wraz z dokumentami rozgraniczeniowymi zostaną przekazane 

Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie w terminie, o którym mowa w ust. 1, wszystkich 

wskazanych przez Zamawiającego wad i błędów (w tym odmówi ich usunięcia) lub 

dokona tych poprawek błędnie i nadal dokumentacja rozgraniczeniowa będzie wadliwa, 

Zamawiający może od umowy odstąpić i zgodnie z zapisem § 8 ust.1 pkt 2 naliczyć kary 

umowne.  

§ 8 

1. Strony ustalają kary umowne przysługujące Zamawiającemu w następujących 

przypadkach i wysokościach: 

1) za przekroczenie terminu w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1% 

wartości brutto tych prac za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu ich wykonania 

określonego w zleceniu zakresu prac do wykonania, 
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2) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej części z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 

odpowiednio do wartości brutto całego zadania, którego odstąpienie dotyczy, 

3) z tytułu wcześniejszego zerwania przez Wykonawcę umowy w wysokości 

trzykrotności kwoty stanowiącej ceny brutto określonej w § 5 niniejszej umowy. 

4) Naliczone kary umowne, o których mowa w ust.1 pkt.1 będą egzekwowane poprzez 

wystawienie noty obciążeniowej. 

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od 

Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość 

powstałej szkody przekroczy wartość kar umownych.  

§9 

 

1. Stronom  przysługuje prawo odstąpienia od umowy przez cały okres jej obowiązywania w 

oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej             

za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.  

§ 11 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie zapisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy prawo geodezyjne – kartograficzne oraz Rozporządzeniem MSWiA oraz 

MRiGŻ w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. 

§ 12 

Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz                         

dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                     WYKONAWCA: 
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