
                                                                                                               PROJEKT 
                                    UMOWA NR   …………………………                               
 
zawarta w dniu ……………………. roku w Szydłowcu pomiędzy Powiatem Szydłowieckim  
 
reprezentowanym przez: 

1. Włodzimierza Górlickiego - Starostę Powiatu 
2. Romana Woźniaka –Wicestarostę 

przy kontrasygnacie Doroty Jakubczyk - Skarbnika Powiatu  
zwanym dalej w treści umowy ,,Zamawiającym", 
 
a firmą ………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………….. 
zwaną dalej ,,Wykonawcą” 
 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy. 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace dotyczące 
sporządzenia  dokumentacji geodezyjno-prawnej dla gruntów Skarbu Państwa w jednostkach  
ewidencyjnych: Chlewiska i  Szydłowiec- Obszar Wiejski,  celem ujawnienia w Księgach 
Wieczystych według niżej opisanych wymogów i zakresu: 

 
Prace powinny być wykonane zgodnie z niżej wymienionymi przepisami: 

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawa geodezyjnego i kartograficznego (tekst jednolity Dz. U. 
2015 r. poz. 520 ze zm.); 

- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r  o Księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r.  poz.790 ze 
zm.); 

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w 
sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz. 1572). 

 
Zakres czynności do wykonania: 

 analiza części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie wpisów 
dotyczących Skarbu Państwa jako właściciela lub władającego, numeru działki oraz numeru 
Księgi Wieczystej; 

 sporządzenie wykazu działek dla, których Skarb Państwa w ewidencji gruntów i budynków 
wpisany jest jako współwładający a analiza zbiorów dokumentów i badanie ksiąg wieczystych 
nie potwierdzą istnienia uregulowanego stanu prawnego. Uzgodnienie z Zamawiającym 
dalszy sposobu postępowania w tych przypadkach;  

 badanie akt ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów oraz złożenie poświadczonego przez 
geodetę protokołu badania, niezbędnego do synchronizacji danych zawartych w księgach 
wieczystych i ewidencji gruntów;  

 sporządzenie wykazów synchronizacyjnych do regulacji działu I ksiąg wieczystych  w 
przypadku rozbieżności w oznaczeniu działek lub ich powierzchni; 

 odnalezienie i pozyskanie uwierzytelnionych kopi decyzji administracyjnych dotyczących 
przekazania gruntów na rzecz Skarbu Państwa, decyzji o przeprowadzonych wymianach bądź 
scaleniach lub innych dokumentów, na podstawie których Skarb Państwa nabył prawo 
własności nieruchomości, 



 sporządzenie wykazów synchronizacyjnych do regulacji stanu prawnego na podstawie 
odszukanych dokumentów prawnych o przejęciu na Skarb Państwa nieruchomości oraz 
sporządzenie  wniosków (z kompletem załączników) do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Szydłowcu, celem ujawnienia nieruchomości w księgach wieczystych. 

 sporządzenie projektów odpowiednich wniosków (z kompletem załączników)  do Wydziału 
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szydłowcu w przypadkach gdy nie ma konieczności 
sporządzenia wykazu synchronizacyjnego, a odpowiednio sformułowany wniosek umożliwi 
ujawnienie nieruchomości w księgach wieczystych. 

 dla nieruchomości dla których wykazanie prawa własności Skarbu Państwa będzie wymagało 
przeprowadzenia procesu zasiedzenia, Wykonawca sporządzi notatkę o braku regulacji stanu 
prawnego tej nieruchomości oraz przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty, kserokopie,  
i inne materiały zgromadzone przez niego w trakcie prac. W notatce Wykonawca szczegółowo 
opisze przyczynę, dla której nie jest możliwe założenie Księgi Wieczystej dla danej 
nieruchomości  bez uprzedniego jej zasiedzenia, 

 ewentualne inne prace wyżej nie wymienione, a mogące mieć wpływ na prawidłowe 
wykonanie regulacji stanu prawnego nieruchomości, 

 
2. W/w prace powinny być wykonane z uwzględnieniem aktów normatywnych, 

standardów technicznych, norm i wytycznych technicznych, obowiązujących  
w geodezji i kartografii. 

3. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy dostarczy 
Wykonawca we własnym zakresie, na koszt Zamawiającego, który jest uwzględniony 
w kwocie wskazanej w § 3 ust. 1 umowy i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie. 

§ 2. 
Przedmiot umowy o którym mowa w § 1 zostanie wykonany w terminie do 15 grudnia 2016 r.  

§ 3. 
1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie całości prac o których mowa w § l umowy, 

Zamawiający  zapłaci Wykonawcy kwotę ……………………. zł. brutto (słownie zł: 
…………………………………………………………………………………………………..). 

 
2. Wynagrodzenie za wykonany i przyjęty bez zastrzeżeń przedmiot umowy, o którym 

mowa w § 1, płatne będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie 30 dni od 
daty doręczenia Zamawiającemu faktury, wystawionej na Powiat Szydłowiecki Pl. M. 
Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany 
bez zastrzeżeń protokół odbioru. 

§ 4. 
1. Wykonawca po zrealizowaniu całości prac stanowiących przedmiot zamówienia, 

zawiadomi Zamawiającego o dniu gotowości do ich odbioru, a Zamawiający 
przeprowadzi odbiór w terminie ustalonym przez siebie, najpóźniej w ciągu 14 dni od 
daty gotowości do odbioru. 

2. Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół, który po podpisaniu przez obie 
strony doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

3. Wykonawca jest zobowiązany w dniu odbioru przedstawić Zamawiającemu 
kompletną dokumentację w tym geodezyjną składającą się na przedmiot umowy. 

4. Dokumentacja powstała w wyniku wykonania przedmiotu umowy skompletowana 
będzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazana zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w protokole odbioru. 

§ 5. 
1. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia Wykonawcy informacji i niezbędnych 

danych potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy. 



2. Do realizacji niniejszej umowy Strony ustalają, następujących koordynatorów: 
a) w imieniu Zamawiającego Pan Tadeusz Szewczak – Naczelnik Wydziału 

Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.  
b) w imieniu Wykonawcy ……………………………………. 

§ 6. 
1.  Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą stanowić kary 

umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę  
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego, 
- za zwłokę w realizacji zamówienia w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki, 
- za zwlokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 
wady w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki ( liczony od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad). 

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

§ 7. 
1. W razie stwierdzenia w trakcie czynności odbioru wad, powstałych z przyczyn, za 

które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te 
uniemożliwiają, użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem 
Zamawiający obniży wynagrodzenie (ceną umowną) odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej. 

2. W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie rękojmi wad, powstałych  
z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady 
te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem -  
Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania umowy po raz drugi,  
a Wykonawca naprawi na koszt własny szkody poniesione przez Zamawiającego. 
Zamawiający może również zlecić wykonanie zastępcze innemu wykonawcy. 

§ 8. 
Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9. 
1. Strony oświadczają, iż wynikające z niniejszej umowy sprawy sporne będą załatwiane 

polubownie w drodze uzgodnień i porozumień.  
2. Wszczęcie postępowania sądowego jest dopuszczalne w przypadku, w którym 

postępowanie ugodowe nie zostanie rozstrzygnięte. Właściwym do rozpoznania sporu 
jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

§ 10. 
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym trzy dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
     Zamawiający                                                                                        Wykonawca 
 
 
 


