
Załącznik nr 4 

 
UMOWA ZMK.6830.1.2022 /projekt/ 

 
 

W dniu ………...……… .2023 r. pomiędzy: 
 
Gminą Golczewo  
z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo, NIP 9860157036 
reprezentowaną przez Burmistrza Golczewa - Macieja Zielińskiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika Anny Juncewicz-Adamczyk 
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 
a 

….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………...………………. 
zwaną/zwanym dalej „WYKONAWCĄ”,  
została zawarta umowa treści następującej: 
 

§ 1 
 

ZAMAWIAJĄCY zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się do dokonania czynności technicznych 
w  administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych w miejscowości 
Kozielice, obręb 0002 Kozielice (gmina Golczewo, powiat kamiński, woj. Zachodniopomorskie) 
oznaczonych w ewidencji gruntów następującymi numerami działek: działki nr 5 z działką nr 6 – 
stanowiącymi własność osób fizycznych.  

§ 2 
 

Wymagania techniczne wykonania roboty, skompletowania operatu określają: 
 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 
1990 z zm.); 

• Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i  Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości  (Dz.U. 
Nr 45, poz. 453 ); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie standardów 
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1670); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 l ipca 2021 roku w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.); 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku „Kodeks postępowania administracyjnego” (t.j. Dz. U. z 
2022 r.  poz. 2000 ze zm.); 

oraz wymogi przyjmującego do państwowego zasobu geodezyjnego – stanowiące podstawę do 
wydania decyzji administracyjnej. 
 

§ 3 
 

Dokumenty do przekazania dla ZAMAWIAJĄCEGO – dokumentacja wynikająca z przepisów aktów 
prawnych wymienionych w § 2 niniejszej umowy w szczególności art. 19 w związku z art. 20-24 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguztgnq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguztgnq


Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, 
poz. 453). Dokumentacja przekazana dla ZAMAWIAJĄCEGO powinna być opatrzona klauzulami 
potwierdzającymi przyjęcie jej do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 
i  kartograficznego wraz z datą przyjęcia. 
 

§ 4 
 

1. Ustala się termin zakończenia prac do dnia  ………..……………. 2023 roku. 
2. Za termin zakończenia prac uważa się dzień dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentacji 

wskazanej w § 3 po włączeniu operatu pomiarowego do zasobu Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kamieniu Pomorskim. 

 
§ 5 

 
1. Wartość całości zamówionych prac określa się kwotą w wysokości …..……..…..…....…... zł brutto              

(słownie: ……………………………………………..…………….………….. złotych 00/100 – cena brutto), która to 

kwota została ustalona w trybie zapytania ofertowego. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wyczerpuje wszystkie 

żądania finansowe WYKONAWCY z tytułu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 

i  obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie WYKONAWCA w związku z wykonaniem przedmiotu 

umowy. 

§ 6 
 

ZAMAWIAJĄCY wypłaci wynagrodzenie umowne po wykonaniu pracy określonej w § 1 w terminie 21 
dni od daty wpływu do Urzędu Miejskiego w Golczewie prawidłowo wystawionej faktury. 

 
§ 7 

 
1. WYKONAWCA zobowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę w wysokości  20 % ceny umownej 

w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA. 
2. WYKONAWCA zobowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę w wysokości 0,2 % ceny umownej 

za każdy dzień zwłoki w wykonaniu pracy, licząc od dnia następnego po upływie terminu umownego, 
o ile przekroczenie terminu nie wyniesie 30 dni. Po upływie 30 dni od wyznaczonego terminu 
umownego kara za zwłokę wynosi 20 % ceny umownej. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do potrącenia ewentualnych kar umownych z należnej 
faktury lub innej ewentualnej wierzytelności WYKONAWCY względem ZAMAWIAJĄCEGO, na co ten 
wyraża zgodę. 

5. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia określonego w § 
5 ust. 1 umowy. 

§ 8 
 

Ustala się, że prace będące przedmiotem niniejszej umowy obejmuje 3 – letnia rękojmia. 
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§ 9 
 

Bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA nie może powierzyć wykonania zamówienia 
innym podmiotom. 

§ 10 
 
1. ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w całości lub części, jeżeli WYKONAWCA 

naruszy jakiekolwiek jej istotne postanowienie, w tym w szczególności jeżeli: 
a) opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne 
ukończenie przez niego wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4, w szczególności 
WYKONAWCA nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 
b) WYKONAWCA, pomimo uprzedniego wezwania ZAMAWIAJĄCEGO, wykonuje przedmiot umowy 
niezgodnie z jej postanowieniami.  

2. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
wraz z podaniem uzasadnienia.  Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w terminie 30 dni 
od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego jego złożenie.  

3. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych prawa 
cywilnego za szkody wyrządzone ZAMAWIAJĄCEMU lub osobom trzecim w związku z wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

 
§ 11 

 
1.  Pod rygorem nieważności wszelkie zmiany umowy dokonywane są na piśmie w formie aneksu do 

umowy. 

2.   Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru WYKONAWCY. 

3. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy jedynie w uzasadnionych 

przypadkach na pisemny wniosek WYKONAWCY. 

 
§ 12 

 
WYKONAWCA w zakresie objętym niniejszą umową zobowiązuje się do przestrzegania postanowień 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), (Dz. Urz. UE L z dnia 4 maja 2016 r. Nr 119) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. Urz. UE L z dnia 4 maja 2016 r. 
Nr 119) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 
 

§ 13 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego            
i  ustawy o finansach publicznych. 
 

 
 



§ 14 
 
Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu 
powszechnego właściwego dla ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
 

§ 15 
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 
ZAMAWIAJĄCEGO i jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 
 
 
 
 
      WYKONAWCA:                                                                    ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
............................................                                                      .............................................… 
 
 
 


