
 
UMOWA Nr 2600…..2019 

 
 Na zadanie pn. „Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2019 rok” 

 
 

zawarta w Byczynie, w dniu …… marca 2019 r. 
pomiędzy Gminą Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie 
ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna,  
zwaną dalej Zamawiającym, 
reprezentowaną przez: 
Iwonę Sobania – Burmistrza Byczyny  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Edyty Sztuckiej 
a firmą: …………………………………… 
z siedzibą w …………………………………… 
reprezentowaną przez: …………………………. 
zwaną dalej Wykonawcą. 
 
Niniejsza umowa jest wynikiem zapytania ofertowego na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
Cywilny (Dz. U. 2018 r. poz. 1025 z późn. . zm. oraz nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 1986  z późn zm.) na podstawie art. 4 ust.8. 
 

 § 1. 
  

1.  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi pod nazwą: „Usługi 
geodezyjno-kartograficzne na 2019 rok”.  

2.  Przewidywany szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania w ramach zadania 
określonego w ust. 1: 
a)  Podział działki: 
-  za wydzielenie 1 działki  - przewidziano ilość: 5 szt. 
-  za wydzielenie 2-6 działek - przewidziano ilość: 2 szt.  
b)  Wykaz zmian danych ewidencyjnych (za całość) - przewidziano ilość: 5 szt. 
c)  Okazanie granic działki:  
-  wznowienie granic prawnych (za punkt) - przewidziano ilość: 60 pkt. 
-  rozgraniczenie administracyjne (za punkt) - przewidziano ilość: 20 pkt. 

-  ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości   
    (za całość): 20 szt.  

d)  Aktualizacja map (przewidziano): 60 ar 
e)  Tworzenie nowych map (przewidziano): 60 ar 

3.  Wykonawca będzie wykonywał niniejsze zamówienie częściami zgodnie z zakresem określonym 
w pisemnym zleceniu Zamawiającego.  

 
§ 2. 

 
Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia podpisania umowy do 30 stycznia 2020 r. z 
uwzględnieniem poniższych terminów, liczonych od zlecenia wykonania usługi: 
 Podział działki: 
-  za wydzielenie 1 działki : 10 tygodni 
-  za wydzielenie 2-6 działek : 10 tygodni 
 Wykaz zmian danych ewidencyjnych: 4 tygodnie 
 Okazanie granic działki:  
-  wznowienie granic prawnych: 8 tygodni 
-  rozgraniczenie administracyjne: 8 tygodni  
- ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości:  
4 tygodnie 
 Mapa Sytuacyjno-wysokościowa: 
-  aktualizacja map: 4 tygodnie 
-  tworzenie nowych map: 8 tygodni  
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§ 3. 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie zlecone i 
wykonane usługi w wysokości wynikającej z ich ilości i umownych cen jednostkowych 
przedstawionych w poniższej tabeli.  

 
 
L.p 

 
Rodzaj usługi 

Przewidywa
na ilość 
usług w 

ciągu roku 

Cena 
jednostko 

wa 
netto 
(zł) 

 
Podatek 

VAT 
(zł) 

Cena 
jednostko 

wa 
brutto 

(zł) 

Ogółem 
cena 

brutto 
(zł)  

Termin  
realizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Podział działki: 

- za wydzielenie 1 działki  
- za wydzielenie 2-6 
  Działek 

 
5 szt. 

 
2 szt. 

     
10 tygodni 

 
10 tygodni 

2 Wykaz zmian danych 
ewidencyjnych 
/za całość/ 

 
5 szt. 

 

     
4 tygodnie 

3 Okazanie granic działki: 
a/ wznowienie granic 
prawnych /za pkt/ 
b/ rozgraniczenie 
administracyjne /za pkt/ 
c/ ocena prawidłowości 
wykonania czynności 
ustalenia przebiegu granic 
nieruchomości /za całość/ 

 
60 pkt. 
 
20 pkt. 

 
 

20 szt. 

     
8 tygodni 

 
8 tygodni 

 
 

4 tygodnie 

4 Mapa sytuacyjno-
wysokościowa: 

a/ aktualizacja map /za 1 a/ 
b/ tworzenie nowych map  
/za 1 ar/ 

 
60 ar 
60 ar 

 

     
 

4 tygodnie 
 

8 tygodni 
  

Razem suma 
 
 

 

 
2. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu nie może przekroczyć kwot: 

wartość zamówienia ( netto) …………,00 
plus kwota podatku VAT 23%  w  kwocie: …..,.. zł. 
razem  brutto: ……,.. złotych  
słownie: ……………………………………….. i ../100 złotych.  

 
§ 4. 

 
Ze strony Zamawiającego odpowiedzialnymi za wykonanie usług objętych umową są:  
………………… tel. 413 41 50 wew. ….  

 
§ 5. 

 
1.  Wypłata wynagrodzenia będzie realizowana na podstawie faktur wystawianych oddzielnie przez 

Wykonawcę za wykonanie poszczególnych pisemnych zleceń.  
2.  Zapłata wynagrodzenia następować będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury  

Zamawiającemu.  
§ 6.             

 
1.  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 
2.  Kary będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary:  
a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 % 

wynagrodzenia  umownego brutto z § 3 ust. 2 umowy, 
b)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 

z § 3 ust. 2 umowy  za każdy dzień zwłoki, 
c)  za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze w  wysokości  0,5 % 

wynagrodzenia  umownego brutto z § 3 ust. 2 umowy za  każdy dzień  zwłoki  liczony  od  
upływu terminu  wyznaczonego  na  usunięcie  wad. 

 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary: 
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15 %  
wynagrodzenia umownego z § 3 ust. 2 umowy.                         



3.  W sytuacji gdy kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 7 

 
W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawarcia 

umowy, umowa niniejsza może zostać rozwiązana z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia lub 

za porozumieniem stron w każdym terminie. 

 
§ 8. 

  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy Kodeks cywilny. 

§ 9. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

 

§ 10. 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  
 

§ 11. 

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.                                               

     
 
                                          
 

Z A M A W I A J Ą C Y       W Y K O N A W C A: 
 
 
........................................                                     .......................................... 
 
 
Kontrasygnata Skarbnika Gminy 
 
 
 
…………………………………….. 


