
U M O W A   Nr  R.V. ………… 

 

Na wykonanie  rozgraniczenia działki nr 646 z działką nr 654 położonych we wsi Włodowice, 

gmina Włodowice 

 

Umowa zawarta w dniu …………………………… roku 

we Włodowicach pomiędzy Gminą Włodowice z siedzibą  Urząd Gminy ul. Krakowska 26, 42-

421 Włodowice zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Wójta Gminy Włodowice - Adam B. Szmukier 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Włodowice – Pani Joanny Goj 

 

a 

nazwa firmy 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..                                                            

§ 1. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania rozgraniczenia działki nr 646 będącej własnością 

…………………  z działka nr 654 będącą własnością ………………………………………… 

obręb Włodowice  w terminie  120 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

§ 2. 

 

Dokumentację należy opracować zgodnie z ustawą z  dnia 17.05.1989r - Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) oraz Rozporządzeniem Ministrów Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  z dnia 14 kwietnia 

1999r w sprawie rozgraniczania nieruchomości  (Dz. U. Nr 45 poz.453)   

 

§ 3. 

 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację w zakresie  wymienionym w § 1 umowy  

wraz z oświadczeniem o kompletności tych prac. 

 

§ 4. 

 

Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie prac zgodnie ze złożoną ofertą cenową na kwotę 

…………………………………… 

Słownie: ………………………………………………….. 

 

§ 5. 

Jeżeli w toku wykonywania usługi zajdzie konieczność wykonania prac nieobjętych zakresem 

rzeczowym wymienionym w § 1 umowy, Wykonawca wykona je po uzyskaniu na to zgody 

Zamawiającego i za dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym pomiędzy stronami. 

 

                                                            § 6. 

1.Zapłata wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji nastąpi po jej wykonaniu i odbiorze 

przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej Starostwa Powiatowego w Zawierciu. 

2.Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę  w terminie 30 dni od daty doręczenia. 

 



 

§ 7. 

1.Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne. 

2.Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

- za zwłokę w wykonaniu usługi w wysokości 0,5 % wynagrodzenie umownego za każdy 

dzień zwłoki, 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca  

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za wykonanie usługi. 

 

3.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

   rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 8. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

  

§ 9. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 10. 

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy 

i dwa dla Zamawiającego. 

 

§ 11. 

Nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego sprawuje Podinspektor 

Referatu Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska Iwona Król. 

 

§ 12. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Włodowice, z siedzibą: Urząd Gminy 

Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice, tel.(34)3153001. Dane osobowe są 

gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem oraz w celu, dla 

którego zostały nam udostępnione. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod 

adresem: https://www.bip.wlodowice.pl/komunikat. 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY 
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