
UMOWA NR PMR.6831.10.2019 

Zawarta w dniu 31 maja 2019r. w Brudzewie pomî dzy: 
1. Gmin^ Brudzew, ui, Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew, NIP: 668-192-31-10, REGON: 311019409 
reprezentowan^przez Pana: Pawia Jacaszka-Z- c§ Wojta Gminy Brudzew zwan^dalej "Zamawiaĵ cym", 
a 
2. Panem Pawlem Cichoniem prowadẑ cym dzialalnosc gospodarcz^ pod nazw^ Usiugi geodezyjne Pawet 
Cichon z siedzib^ul. Turkowska 29a, 62-720 Brudzew, NIP 668-186-29-28, REGON 301239745, wpisanym 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, zwanym w daiszej tresci umowy 
„ Wykonawcy", 
zostala zawarta umowa o nast̂ puĵ cej tresci: 

§ 1 . 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiaĵ cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sporz^dzenie dokumentacji geodezyjnej 
dotycz^cej podziatu dziaiek oznaczonych nr ewidencyjnymi 503 i 504, polozonych w obr̂ bie geodezyjnym 
Knwony, gmina Brudzew, stanowî cych wlasnosc Gminy Brudzew, zapisanych w ksî dze wieczystej 
nr KNIT/000042494/4. 

2. Wykonawca zobowî zuje si^ do wyniesienia przedmiotowego podzialu na gruncie. 
3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie, niezb^dne do realizacji przedmiotu umowy uprawnienia 

i kwalifikacje. 

§2. 
Terminy 

1. Wykonawca zobowî zany jest wykonac przedmiot umowy w terminie do dnia 31 iipca 2019r. 

§3. 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaiajq_ wynagrodzenie w kwocie: 

Brutto: 2.000,00 zl slownie: dwa tysiqce ziotych 00/100 

2. Faktura powinna bye adresowana do: 
Gmina Brudzew, 
ul. Turkowska 29,62-720 Brudzew, 
NIP: 668-192-31-10 

3. Platnosc bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiaĵ cego na konto Wykonawcy wskazane 
na fakturze, do 14 dni iicz^c od daty otrzymania przez Zamawiaĵ cego faktury. 

4. Za dzieh zaplaty uwazany bedzie dzieh wplywu srodkow na rachunek Wykonawcy. 



§ 4 
Postanowienia dodatkowe i kohcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagaĵ  formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci. 
2. Niniejsza umowa jest jawna i podiega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie 

do informacji publicznej. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umowq̂  majq̂  zastosowanie przepisy prawa polskiego, 

w szczegolnosci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 
4. Wszelkie sprawy wynikajace z realizacji postanowien niniejszej umowy strony rozstrzygac b^d^ polubownie, 

a w przypadku braku porozumienia wlasciwy rzeczowo s^d powszechny, 
5. Niniejsza umoŵ  sporẑ dzono w trzech jednobrzmî cych egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dia Zamawiaĵ cego i jeden dia Wykonawcy. 
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