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                                                                                                                                                             Zał. nr 2 
-wzór- 

Umowa Nr ……………………. 
 

zawarta w dniu  ……..2017 roku pomiędzy Gminą Kowiesy, NIP: 836 18 32 418; REGON: 750148294, zwaną 
w dalszej części umowy „Zamawiającym ”, którą reprezentuje: 
Jarosław Pepka - Wójt Gminy 
z kontrasygnatą Beaty Heleniak – Skarbnika Gminy, 
a  
…………………………………………………………………………………………………………………..reprezentowaną 
przez………………………………, NIP:……………………, REGON:……………….., zwaną w dalszej części umowy 
„Wykonawcą” 

§1 
Niniejsza umowa jest zawarta zgodnie z ofertą wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§2 
1.Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na sporządzeniu map do celów projektowych na 
potrzeby opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Chojnacie i Zawadach, 
oświetlenia boiska w Woli Pękoszewskiej,  przebudowy zbiornika małej retencji  wodnej w Woli 
Pękoszewskiej i przebudowy drogi gminnej w Nowym Wylezinie. 
2.Wykonawca sporządzi mapy, o których mowa w §2, w zakresie i skali określonymi w dziale II Zapytania 
ofertowego. 
3.Mapy winny uwzględniać  istniejące urządzenia naziemne i podziemne oraz drzewostan.  
4.Mapy należy wykonać w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej. 
5.Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 
6.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i  
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności oraz czynności geodezyjne obowiązujące  w budownictwie (Dz.U. z 13 marca 1995 r. Nr 25, 
poz.133) oraz Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.687).  

§3 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia………………… 

 
§4 

1.Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: 
 
1)mapy do celów projektowych w skali 1:1000 - oświetlenie uliczne w Chojnacie: 
cena netto..........zł (słownie: ..............................................................................)……% podatek VAT...........zł,  
cena brutto.........................zł (słownie:...............................................................................................00/100) 
 
2) mapy do celów projektowych w skali 1:1000 - oświetlenie uliczne w Zawadach: 
cena netto..........zł (słownie: ..............................................................................)……% podatek VAT...........zł,  
cena brutto.........................zł (słownie:...............................................................................................00/100) 
 
3) mapy do celów projektowych w skali 1:500 – oświetlenie boiska w Woli Pękoszewskiej: 
cena netto..........zł (słownie: ..............................................................................)……% podatek VAT...........zł,  
cena brutto.........................zł (słownie:...............................................................................................00/100) 
 
4) mapy do celów projektowych w skali 1:500 -  przebudowa zbiornika małej retencji wodnej w Woli 
Pękoszewskiej: 
cena netto..........zł (słownie: ..............................................................................)……% podatek VAT...........zł,  
cena brutto.........................zł (słownie:...............................................................................................00/100) 
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5)mapy do celów projektowych w skali 1:1000 - przebudowa drogi gminnej w Nowym Wylezinie: 
cena netto..........zł (słownie: ..............................................................................)……% podatek VAT...........zł,  
cena brutto.........................zł (słownie:...............................................................................................00/100) 
 
6)Wartość usługi ogółem:………………………………….zł netto; ………………….zł. podatek VAT 
……………………...zł brutto (słownie………………………………………………………………………………………..) 
 

                                                                                 §5 
1.Fakturę za wykonany przedmiot umowy Wykonawca wystawi  na Gminę Kowiesy; 96-111 Kowiesy; NIP: 
836 18 32 418; REGON: 750148294, na podstawie protokołu przekazania/odbioru podpisanego przez strony 
umowy. 
2.Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………….. 
3.Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W 
przypadku nieterminowej płatności Wykonawca  ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

§6 
1.Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie wyłącznie za zgodą Zamawiającego. W 
takim przypadku jest on odpowiedzialny za jego wykonanie jak za własne. 
2.Ewentualne błędy w przedmiocie umowy będą usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia 
zgłoszenia przez Zamawiającego. 

§7 
1.Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie od umowy  
z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego. 
2.Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 
1)za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy– w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy 
dzień zwłoki, licząc od umownego terminu wykonania usługi, 
2)za opóźnienie w usunięciu błędów - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 
licząc od ustalonego przez strony terminu  ich usunięcia, 
3)za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego. 
3.Zamawiający upoważniony jest do potrącenia z przedstawionej faktury kary umownej za niedotrzymanie 
terminu wykonania robót oraz naliczenia kary umownej w sytuacji nieusunięcia błędów w dokumentacji.  
4.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

§8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ze 
szczególnym uwzględnieniem przepisów art. XV K.C.  

§9 
Zmiany w umowie mogą być dokonywane za zgodą obu stron w formie pisemnej. 

§10 
W przypadku sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy, Sądem właściwym dla ich rozstrzygnięcia 
będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§11 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 
 Zamawiający:        Wykonawca: 
 
 

 
 

 


