
1 

 

Projekt-   

 

UMOWA  

NR GKI.7031.26.2017.KM 

 

  

zawarta w dniu …….. w Zawoi pomiędzy:  

 

Gminą Zawoja-Urząd Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307  

NIP  5521588530 ; REGON 072182019 
Reprezentowana przez:  

Wójt Gminy Zawoja – Marcin Pająk 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Dariusz Gancarczyk 

 

a  

…… 
zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez: …….. 

została zawarta umowa następującej treści. 

 

§ 1 
 

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z ofertą złożoną w dniu                    

…………., do wykonania w stosunku do działek ewidencyjnych określonych w ust. 2                              

w następujących  czynności: 
- analiza stanu nieruchomości; 

-wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności podziału nieruchomości na gruncie, 

- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej. 

2. Przedmiotem zamówienia jest dokonanie podziałów nieruchomości stanowiących własność 

osób fizycznych zajętych pod drogi gminne i wewnętrzne poprzez wydzielenie części działki nr 

ewid. 16357/11, 19289, 19287, 16548/6, 16537/3, 17504/34, 17504/35, 13702/1, 20723/8, 

19979/1, 14014/9, 14071, 14037/4, 14037/5, 14093, 14107, 14037/3, 14018, 14229, 14036, 

14037/6, 14014/6, 11737, 11768, 11739/2, 11777, 11742/5, 11739/1, 11742/4, 11767/1, 11766/1, 

11736/2, 6759/12, 6759/10, 6759/11, 9065/35, 11127/1, 11014/5, 11094/8, 11094/13, 11094/10, 

11100/1, 11094/5, 11094/11, 11113, 11110, 11105, 11037/6, 11034/3, 11034/2, 23310/2, 

11023/1, 11111, 11114, 11119/1, 11116/1, 9065/26, 6759/13, 20833/11, 20833/8, 20825, 

20833/7, 20833/9, 20754/2, 20529/1, 20754/1, 20833/10,  14884/8, 24293, 19963/28, 19967/3, 

19984/8, 19986, 24101, 19988/2, 19987, 19984/7, 19982/1, 19984/1, 24102, 14869/1, 14742/1, 

14813, 14796/1, 14821, 14820, 14818, 14801, 14787, 14788, 14816, 14814, 14817, 14815, 

14812, 14806, 14805, 14862/1, 14800, położonych w Zawoi  oraz sporządzenie dokumentacji 

geodezyjno-prawnej będącej podstawą wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 
 

 

§ 2  

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie 

z ofertą oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami państwowymi                                    

i obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz                       

z przepisami wykonawczymi. 

 

 

 

 

§ 3 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia szczegółowych czynności związanych                                   

z wykonywaniem przedmiotu umowy, w okresie do 7 dni od powiadomienia przez 

Zamawiającego. 

 

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego kompletnych i poprawnie 

wykonanych usług geodezyjnych jest protokół zdawczo - odbiorczy. Zamawiający 

zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o zauważonych wadach w wykonanej usłudze 

geodezyjnej w terminie do 7 dni od daty otrzymania protokołu-odbioru. 

 

3. Zamawiający podpisze protokół zdawczo - odbiorczy, stwierdzający prawidłowe wykonanie 

usług geodezyjnych w terminie do 7 dni od daty otrzymania przedmiotu umowy,                                

a w przypadku stwierdzenia wad w wykonanej usłudze  - w terminie 7 dni od daty usunięcia 

stwierdzonych wad. 

 

4. W przypadku, gdy opracowanie będzie wymagało poprawy lub uzupełnienia, Wykonawca 

zobowiązuje się do jego uzupełnienia i poprawy na własny koszt w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni. 

 

§ 4 

 

Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie zlecenia przez Podwykonawców posiadających 

uprawnienia, ale za działania tych osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania 

własne. 

 

§ 5 

 

Strony ustalają, że usługi objęte przedmiotem zamówienia będą zrealizowane przez Wykonawcę 

w okresie – od dnia zawarcia umowy do …….. r.. 

 

§ 6 

 

1. Strony ustalają, że za wykonanie zlecenia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie                                

w wysokości ……… zł brutto, w tym ………………. % podatku VAT  
 

2. Rozliczenie zlecenia dokonywane będzie fakturą  VAT wystawioną  na: Gmina Zawoja – , 

34-222 Zawoja 1307 , NIP   552-15-88-530; REGON 072182019, gdzie jako Obiorca – 

Płatnik wskazany będzie Urząd Gminy Zawoja, Zawoja 1307, 34-222 Zawoja,  
przedłożonymi w siedzibie Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury VAT jest 

protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

 

5.  Faktura VAT  Wykonawcy będzie regulowana przelewem, w terminie do 21 dni od daty 

złożenia w siedzibie Zamawiającego. 

 

8.  Zamawiający oświadcza, ze jest podatnikiem VAT o numerze NIP 552 158 85 30                          

oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu. 

 

9.  Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o nr NIP  .............................. 

 

 

 

 

§ 7 
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Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

a) za opóźnienie w wykonaniu zleconych prac – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego „brutto” za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu ich 

dostarczenia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad wykonanych prac – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego „brutto” za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu usunięcia 

wad, 

c) za rozwiązanie przez Zamawiającego umowy w trybie § 8 Umowy a także odstąpienie 

Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 

albo za bezzasadne rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę                                     

– w wysokości 2 – krotnego wynagrodzenia umownego „brutto”, o którym mowa w § 6 

ust. 1  

 

2. Naliczone kary umowne, wymienione w ust. 1, mogą być potrącone z faktury VAT 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 

jeżeli poniesiona szkoda przewyższa karę umowną. 

 

5. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją niniejszej umowy strony 

wyznaczają: 

 

Zamawiający - Krystyna Motowidło tel. 33/ 8775-015 w. 113;                                                             

e-mail k.motowidlo@zawoja.ug.pl 

Wykonawca - .........................................   tel. ............, mail: .............................................. 

       

 

§ 8 

 

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia 

jeżeli Wykonawca naruszać będzie ciążące na nim obowiązki wynikające w niniejszej umowy 

lub obowiązującego prawa , w szczególności w przypadku gdy Wykonawca opóźni wykonanie 

zlecenia o więcej niż 7 dni,  

 

§ 9 

 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w 

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

 

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, będzie rozstrzygał Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.  

 

 

§ 11 
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 

ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o zamówieniach publicznych. 

 

§ 12 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Zamawiającego                       

i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 
 

                

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                    WYKONAWCA: 
 

 
 


