
         

Zapytanie ofertowe 25/2019      Wzór umowy – załącznik nr 2 

 

 

UMOWA …… /2019 
 

Rozgraniczenie oraz wykonanie map do celów projektowych dróg gminnych. 

 

zawarta w dniu …………… r. pomiędzy Gminą Bądkowo  

ul. Włocławska 82 87-704 Bądkowo NIP: 891-16-22-058 reprezentowaną przez: 

Ryszarda Stępkowskiego – Wójta Gminy Bądkowo,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aleksandry Hofman, zwaną dalej 

„Zamawiającym”, 

a  

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

zwanego dalej „Wykonawcą”. 

 

 
Wykonawca został wybrany w wyniku zapytania ofertowego dla zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 

wskazanej w art. 4pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( dz. U. 2018 poz. 1986) 

 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

 

1.1 rozgraniczenie oraz sporządzenie map do celów projektowych następujących dróg  

      gminnych: 

- 160748C Jaranowo – Jaranowo Duże o dł. ok. 609,30 m 

- 160708C Bądkówek – Kujawka o dł. ok. 1400m 

- działka nr 64 obręb Jaranowo Duże o dł. ok. 267m- stanowiącej drogę gminną 
 

1.2 mapy do celów projektowych: 

- 160748C Jaranowo – Jaranowo Duże o dł. ok. 609,30 m 

- 160708C Bądkówek – Kujawka o dł. ok. 1400m 

- działka nr 64 obręb Jaranowo Duże o dł. ok. 267m- stanowiącej drogę gminną 

 

2. Długości odcinków wskazane w ust. 1 stanowią wartości przybliżone.  

Zamawiający zastrzega konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej. 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania map w wersji papierowej w ilości 1 

egzemplarza. 

 

4. Wykonawca zobligowany jest do przekazania Zamawiającemu sporządzonych map 

również w wersji elektronicznej na nośniku CD 

(w formacie czytanym przez oprogramowanie AutoCad oraz w formacie PDF). 



 

5. Mapę należy sporządzić w skali 1:500. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz normami i przepisami obowiązującymi w 

odniesieniu do przedmiotu zamówienia, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2018, poz. 650 z późn. zm.) oraz 

wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

 

2. Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków zapewni wszelkie materiały 

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

                 § 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia do ……………….. r. 

 

§ 5 

 

1.  Łączna wysokość za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy stanowi równowartość 

kwoty ……………… brutto. 

Słownie: ……………………………….. 00/100. 

W tym: 

netto: ……………. zł 

VAT: ….% ………… zł 

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy oraz wystawieniu 

rachunku. 

 

3. Zamawiający dokona płatności przelewem, na rachunek Wykonawcy wskazany w 

rachunku w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego rachunku. 

 

§ 6 

 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody jakie zostaną wyrządzone 

Zamawiającemu lub osobom trzecim na skutek błędnie wykonanych map stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy. 

 

§ 7 

Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do 

przedmiotu umowy, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. 

 

§ 8 

Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowań stanowią kary umowne w 

wysokościach: 

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia 

umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,  

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego, 

w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto. 

 

§ 9 



Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażoną 

na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 11 

 

W przypadku powstania sporu wynikającego z realizacji niniejszej umowy Strony 

zobowiązują się do jego polubownego rozwiązania, a w przypadku braku możliwości 

porozumienia spór rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę 

Wykonawcy. 

 

§ 12 

 

Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach, po 1 dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 

 

 

 


