
UMOWA nr IT.1.2015 

o wykonanie mapy do celów projektowych dla inwestycji pn: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przykanalikami  

i podziemnymi przepompowniami ścieków w miejscowości Chocz i Kwileń" 

 

Zawarta w dniu ............. 2015 roku w Choczu w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie  

art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U.  

z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy Gminą Chocz reprezentowanym przez: 

 

Mariana Wielgosika – Burmistrza Gminy Chocz przy kontrasygnacie Iwony Andrzejczak – 

Skarbnika Gminy zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM", 

a  

.................................................................................... z siedzibą w:  .........................................., 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez ......................................................  

o następującej treści: 

 

§ 1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania mapy  

do celów projektowych w skali 1:1000 w ilości 3 szt. dla celów realizacji inwestycji 

budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przykanalikami  

i podziemnymi przepompowniami ścieków w miejscowości Chocz i Kwileń.  

 

§ 2  1. Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za powierzone prace w wysokości    

    .................... zł brutto (słownie: ................................ zł brutto). 

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy - Podstawą wypłaty      

     wynagrodzenia będzie dostarczona przez Wykonawcę faktura VAT.  

3. Płatność będzie dokonana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek  

    Wykonawcy: Nr ................................................................................... w ciągu 14 dni  

    licząc od da ty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT 

 

§ 3 Termin wykonania zamówienia ........................... 2015 r. 

 

§ 4  1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy  

    wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 30%  

    wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy  

     wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 30%  

     wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

 

§ 4 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej  

pod rygorem nieważności i akceptacji obu stron umowy. 

 

§ 5 W zakresie nienormowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 6  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Inwestora, 1 egzemplarz dla wykonawcy.  

 

 

Zamawiający       Wykonawca 

   

Zał. Nr 4 - WZÓR UMOWY 


