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UMOWA NR …………………………… 

Zawarta w dniu ………………………………………….. r. pomiędzy 

Gminą Dąbrowa Zielona 

z siedzibą przy Pl. Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona, NIP 949-219-57-63, którą reprezentuje: 

Wójt Gminy – p. Maria Włodarczyk 

przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy – p. Bożeny Podolskiej  

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 – zwanym w treści umowy Wykonawcą 

§1 

W ramach niniejszej umowy wykonawca zobowiązuje się do wykonania podziału nieruchomości 

położonych w miejscowości Cudków o nr ewid. 88 i 89, obręb Cudków, gmina Dąbrowa Zielona, w celu 

zamiany nieruchomości. 

W ramach wykonania przedmiotu umowy należy wykonać następujące czynności: 

• sporządzić wstępny projekt podziału nieruchomości, 

• opracować kompletną dokumentację geodezyjną z projektem podziału nieruchomości, 
przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

• dokonanie stabilizacji na gruncie punktów granicznych podziałowych. 
 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wymienionego w §1 w terminie do 

dnia …………………………………………. 

§3 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy 

innej osobie bez zgody Zamawiającego. 

W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowienia określonego w §3 ust. 1 Zamawiający może 

bezzwłocznie od umowy odstąpić. 

§4 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby, którymi posługuje się dla wykonania zlecenia. 

§5 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie czynności 

określonej w §1 niniejszej umowy w kwocie brutto ………………………………… zł 

(słownie……………………………………. zł). 

2. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wykonanej 

dokumentacji oraz faktury na podany numer rachunku bankowego. 
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§6 

W przypadku ujawnienia wad po odbiorze dokumentacji geodezyjnej Wykonawca zobowiązuje się do 

nieodpłatnego usunięcia ich w terminie wskazanym na piśmie przez Zamawiającego. 

§7 

1. W razie nie wykonani lub zwłoki w wykonaniu czynności określonej w §1 umowy Wykonawca 

obowiązany jest zapłacić zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

określonego w §5 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku nie usunięcia wad o których mowa w §6 niniejszej umowy Wykonawca obowiązany 

jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w §5 za 

każdy dzień zwłoki. 

3. W razie odstąpienia od umowy przez zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 50 % wynagrodzenia ustalonego w §5. 

4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia ustalonego w §5. 

§8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla 

Wykonawcy oraz 2 egz. dla Zamawiającego. 

  

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


