
Zatqcznik Nr 2 

UMOWA Nr .... /2015 - wzer 

zawarta w dniu ...... ...... ... .......... 2015 roku w Baboszewie, 

pomi~dzy Gminq Baboszewo, NIP 567-179-04-40, REGON 130378054 z siedzibq w Baboszewie, 

ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo reprezentowanq przez: 

W6jta Gminy Baboszewo - Tomasza Sobeckiego 

przy kontrasygnacie 

Skarbnik Gminy Baboszewo - Anny Guzanowskiej, 

zwanq dalej Zamawiajqcym 

a 

NIP ................................. ............ .. REGON ............ ... ......................... . 

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej Wykonawcq 

w wyniku przeprowadzonego post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci 

szacunkowej ponizej 30000 euro nr KSB.042.1.2015 na ustug~ sporzqdzenia operatew 

szacunkowych do celew aktualizacji optaty rocznej z tytutu uiytkowania wieczystego gruntew, 

ogtoszonego w dniu 25 wrzesnia 2015 roku na stronie internetowej Zamawiajqcego 

www.ugbaboszewo.bip.org.plitablicy ogtoszen Urz~du Gminy Baboszewo zostata zawarta umowa 0 

nast~pujqcej tresci : 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Wykonawca zobowiqzuje si~ wykonac zam6wienie w publiczne polegajqce na ustudze sporzqdzenia 

operat6w szacunkowych do cel6w aktualizacji optaty rocznej z tytutu uzytkowania wieczystego 

grunt6w. 

§2 

WYNAGRODZENIE 

1. Za przedmiot umowy Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci 

............ ................................................... ........................ ...... ... zt brutto ( wraz z podatkiem VAT .... %) 

(stownie: ............... ...... ... ... ... ............ ............... ...... ................... ... ... ...................................... ... ............ ... ), 



w tym podatek VAT ( ... %) ...... ...... ............ ... .... . zt, wynagrodzenie netto ......... ... ... ......... ... ... ... zt 

(stownie: ............... ......... .. .......... ............... ............ .... .. ... ............................................. ... ............... ......... ) 

2. Wykonawcy nie przystuguje iadne inne roszczenie 0 dodatkowe wynagrodzenie 

nieprzewidziane w umowie, ani zwrot koszt6w poniesionych w zwiqzku z wykonywaniem 

umowy. 

3. Wykonawca wyraia zgod~ na potrqcenie ewentualnych kar umownych z przystugujqcego mu 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca nie ma prawa dokonania cesji wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia 

okreslonego w ust. 1 bez pisemnej zgody Zamawiajqcego. 

§3 

WARUNKI PtATNOSCI 

1. Podstaw~ do wystawienia faktury stanowi protok6t zdawczo - odbiorczy przedmiotu 

zam6wienia, podpisany przez Zamawiajqcego i Wykonawc~ . 

2. Faktur~ naleiy wystawic na Zamawiajqcego : Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 -130 

Baboszewo, NIP 567-179-04-40. 

5. Ptatnosc b~dzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawc~ w fakturze rachunek 

bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

3. Zaptata nast~puje w dniu obciqienia rachunku bankowego Zamawiajqcego. 

§3 

TERMINY 

Termin wykonania przedmiotu zam6wienia - 21 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia 

§4 

OBOWI.I\ZKISTRON 

1. Wykonawca zobowiqzuje si~ usunqc we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkie wady w 

operatach szacunkowych jakie ujawniq si~ w okresie 12 miesi~cy od dnia odbioru, w terminie 

7 dni od dnia zgtoszenia ich przez Zamawiajqcego. 

2. Zamawiajqcy dokona odbioru ilosciowego sporzqdzonych operat6w szacunkowych. 

§5 

OOST.I\PIENIE 00 UMOWY 



1. Stronom przystuguje prawo odstqpienia od umowy w oparciu 0 przepisy tytutu XV Kodeksu 

cywilnego. 

2. Zamawiajqcemu ponadto przystuguje prawo odstqpienia od umowy w nast~pujqcych 

przypad kach: 

1) W razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie umowy nie 

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna by to przewidziee w chwili zawarcia Umowy; 

odstqpienie od umowy w tym przypadku moze nastqpiC w terminie 14 dni od powzi~cia 

wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach, 

2) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajqcemu sporzqdzonych operat6w szacunkowych bez 

uzasadnionych przyczyn i nie przystqpit do ich sporzqdzenia, pomimo wezwania przez 

Zamawiajqcego ztozonego na pismie. 

3. Odstqpienie od Umowy powinno nastqpie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci 

takiego oswiadczenia i powinno zawierae uzasadnienie. Zawiadomienie powinno bye 

przekazane Wykonawcy lub Zamawiajqcemu co najmniej na 7 dni przed terminem 

odstqpienia. 

§6 

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY 

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej Umowy w 

stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy. 

§7 

KARY UMOWNE 

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do 

dochodzenia od Wykonawcy kar umownych: 

1) za odstqpienie od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, za kt6re ponosi odpowiedzialnosc 

Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 pkt 1, 

2) za odstqpienie od umowy przez Wykonawc~ z przyczyn niezaleznych od Zamawiajqcego, kar~ 

umownq w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 pkt I, 

3) za zwtok~ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto okreslonego w § 2 pkt 1 za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wi~cej jak 20% wysokosci 

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 pkt I, 

4) za zwtok~ w usuni~ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto okreslonego w § 2 pkt 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nast~pnego 



po uptywie terminu wyznaczonego na usuni~cie wad. Wykonawca nie moze odm6wic 

usuni~cia wad bez wzgl~du na wysokosc zwiqzanych z tym koszt6w. 

2. Wykonawcy przystugujq kary umowne: 

1) Za odstqpienie od umowy przez Zamawiajqcego lub przez Wykonawc~ z przyczyn, za kt6re 

ponosi odpowiedzialnosc Zamawiajqcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto 

okreslonego w § 2 pkt 1, za wyjqtkiem sytuacji gdy wystqpi istotna zmiana okolicznosci 

powodujqca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna by to 

przewidziec w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem odstqpienia przez Zamawiajqcego od 

umowy w terminie 14 dni od powzi~cia wiadomosci 0 tych okolicznosciach. 

3. Niezaleznie od kar umownych, 0 kt6rych mowa w ust. 1Zamawiajqcy jest uprawniony do 

dochodzenia odszkodowania uzupetniajqcego na zasadach og6lnych. 

§8 

POSTANOWIENIA KONCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszq Umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Ewentualne spory mogqce wyniknqc z realizacji Umowy Strony zobowiqzujq si~ rozwiqzywac 

polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory b~dzie rozstrzygac sqd 

powszechny wtasciwy miejscowo wg siedziby Zamawiajqcego. 

§9 

ZAtJ\CZNIKI 

Wykaz zatqcznik6w do Umowy stanowiqcych integralne cz~sci sktadowe niniejszej umowy: 

1. Opis przedmiotu zam6wienia. 

2. Oferta Wykonawcy. 

§1O 

Umow~ sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron. 

ZAMA WIAJJ\CY: WYKONAWCA: 


