– projekt –
UMOWA Nr …………
zawarta w dniu …………. r. pomiędzy:
Gminą Wizna adres: pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18 – 430 Wizna
NIP 718 207 90 56
reprezentowaną przez – Wójta Gminy Wizna – Mariusza Soliwodę
zwaną w treści umowy Zamawiającym
a
………………………………, zwanym w treści umowy Wykonawcą
NIP ……………….., Regon ……………….
§ 1.
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi pn. Świadczenie
usług geodezyjnych w roku 2020, zgodnie z cenami zaoferowanymi w formularzu
ofertowym.
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§ 2.
Zakres finansowy za wykonanie zamówienia nie może przekroczyć kwoty 45.000,00 zł
brutto.
Maksymalny zakres finansowy za wykonanie zamówienia nie może przekroczyć
równowartości kwoty 72.120,00 zł brutto, po uprzednim sporządzeniu Aneksu do
niniejszej umowy w formie pisemnej.
Należność za wykonaną usługę będzie naliczana wg oferty Wykonawcy z dn. …………
r. stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
W przypadku konieczności wykonania usług nieujętych w załączniku nr 1 ceny będą
ustalane w formie negocjacji, z których zostanie sporządzony protokół.
Płatność za wykonane roboty będzie odbywać się po ich wykonaniu i wystawieniu
faktury VAT obejmującej zakres rzeczowy w okresie obowiązywania umowy.
Podstawą wystawienia faktury VAT będzie potwierdzenie odbioru prac geodezyjnych
przez przedstawicieli stron.
Wystawiana faktura powinna zawierać następujące dane:
NABYWCA: Gmina Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18 – 430 Wizna
NIP 7182079056

ODBIORCA: Urząd Gminy Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18 – 430 Wizna
8. Należność za wykonaną usługę płatna będzie przelewem w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury VAT na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
§ 3.
1. Zlecenia na poszczególne prace geodezyjne zostaną dokonane zgodnie z potrzebami
Zamawiającego.
2. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku podziałów geodezyjnych złożyć wstępny
projekt podziału w terminie 30 dni po otrzymaniu zlecenia.

3. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku rozgraniczeń i wznowienia granic wyznaczyć
termin czynności na gruncie do 30 dni po otrzymaniu zlecenia.
4. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku scalenia działek wyznaczyć termin czynności
na gruncie do 30 dni po otrzymaniu zlecenia.
5. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku pomiaru powierzchni działek (z podaniem
powierzchni poszczególnych klas gruntów) wyznaczyć termin czynności na gruncie do 30
dni po otrzymaniu zlecenia.
6. Okres związania umową od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2020 r.
7. Za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy zapłaci on karę umowną w kwocie 5 tys. zł
(słownie pięć tysięcy złotych).
8. Za zwłokę w terminach wykonania poszczególnych zleceń Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 0,5% wartości zlecenia (brutto) za każdy dzień zwłoki.
§4
Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu Umowy,
w tym za uzgadnianie z Wykonawcą m.in. terminu wykonania zlecanych zadań, zakresu ich
realizacji, pracochłonności, miejsca wykonywania zadań oraz przyjmowanie zrealizowanych
zadań do odbioru i do podpisywania protokołów potwierdzenia wykonania zadań są:
….. – nr tel.: ………, adres email: ….. ,
….. – nr tel.: ………, adres email: ….. ,
….. – nr tel.: ………, adres email: ….. ,
….. – nr tel.: ………, adres email: …..,
każda z osobna.
§5
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w uzasadnionych
okolicznościach, na podstawie odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki.
§7
Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą
polubownie bądź przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Kodeksu cywilnego.
§9
Umowa została zawarta w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy a dwa egz. dla Zamawiającego.

…………………………………..
Zamawiający

…………………………
Wykonawca

