Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego nr GN. 271.02.2015
z dnia 07.10.2015r.

WZÓR UMOWY
zawarta w dniu …………………………….. 2015r. w Brańszczyku pomiędzy:
Gminą Brańszczyk z siedzibą w Brańszczyku przy ul. Jana Pawła II 45, 07 -221 Brańszczyk
reprezentowaną przez Mieczysława Pękula - Wójta Gminy Brańszczyk, zwaną dalej
„Zamawiającym”, REGON: 550667824, NIP: 762-19-01-387
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Mróz
a
……………………………………………. zam. ………………………………………………
posiadającym uprawnienia geodezyjne: Nr …………… , NIP ………………………………...
REGON ………………………………. zwanym dalej „Wykonawcą”
§ 1.
Umowa niniejsza zawarta jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 9 sierpnia 2004r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)
§ 2.
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie
rozgraniczenia nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1508 z nieruchomością o numerze
ewidencyjnym 1509 położonymi w obrębie Trzcianka, gmina Brańszczyk.
§ 3.
Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do realizacji zadania, o którym mowa w § 2 po
podpisaniu umowy. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień następny po otrzymaniu
pisemnego upoważnienia wystawionego przez Wójta Gminy Brańszczyk.
§ 4.
1. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania rozgraniczenia
jest protokół końcowy odbioru rozgraniczenia nieruchomości.
2. Zadanie planuje się zrealizować do dnia 29 lutego 2016r.
§ 5.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości o numerze ew. 1508 z nieruchomością o numerze ew. 1509 w obrębie
Trzcianka, w wysokości …………………………………. zł brutto (słownie:
…………………………………………………………………………………………………)
po przedłożeniu faktury.

§ 6.
Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w trakcie
realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego.
§ 7.
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi za faktyczne wykonanie zadania odebranego przez
Zamawiającego protokołem odbiorczym w wysokości określonej w § 5 umowy.
2. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez
Zamawiającego.
§ 8.
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
§ 9.
W razie sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy właściwym do ich rozstrzygania jest
sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 10.
Umowa sporządzona we dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

