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INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ 
Projekt  pn: „Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim-  etap II 
budynek przy ul. Moniuszki 11” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach  
Działania 1.1 „Rozwój przedsiębiorczości” Poddziałanie 1.1.1  Wsparcie instytucji otoczenia biznesu. 

 

 

 

UMOWA nr FP...........2013 

o wykonanie obsługi geodezyjnej inwestycji pn:  

„Budowa Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości – etap II, budynek przy ul. 

Moniuszki 11 - zaprojektuj i wybuduj” 

 

 

Zawarta w dniu 18.04.2013 roku w Kluczborku 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 

2010r  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy  Powiatem Kluczborskim reprezentowanym 

przez: 

 
Piotr Pośpiech  – Przewodniczący Zarządu i 

Mieczysław Czapliński –Wicestarosta  

przy kontrasygnacie Wandy Słabosz – Skarbnika Powiatu 

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 obsługi 

geodezyjnej  – wytyczenie budynku, przyłączy, dróg i parkingów oraz wykonanie 

inwentaryzacji powykonawczej budynku, przyłaczy, dróg i parkingów -  podczas 

realizacji inwestycji budowy Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, w oparciu o 

posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową. Inwestycja zlokalizowana jest w 

Kluczborku przy ul. Moniuszki , działki nr 150/6, 150/10 oraz 150/9 k.m. 5. 

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w ramach projektu „Kluczborski Inkubator 

Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim-  etap II budynek 

przy ul. Moniuszki 11” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach  Działania 1.1 „Rozwój przedsiębiorczości” Poddziałanie 

1.1.1  Wsparcie instytucji otoczenia biznesu.  

§ 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 
w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. 

 

§ 3 

1. Termin wykonania całości zamówienia 30.05.2014 r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi zgodnie z postępem prac 

budowlanych. Konieczność wytyczenia kolejnego etapu robót bądź wykonania inwentaryzacji 

wykonanych prac, Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy telefonicznie. 

3. Wykonawca przystąpi do prac w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego. 
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§ 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. 

§ 5 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i akceptacji obu stron umowy. 

 

 

§ 6 

W zakresie nienormowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 7 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

            

Podpisy  

    Zamawiający                                                                                   Wykonawca 

 

         

         


