INABRU

UMOWA NR PMR.6822.1.2019
Zawarta w dniu 6 czerwca 2019r. w Brudzewie pomi^dzy:
1. Gmin^ Brudzew, ul. Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew, NIP; 668-192-31-10, REGON: 311019409 reprezentowan^
przez Pana Pawta Jacaszka -Z-c^ Wojta Gminy Brudzew zwan^dalej „Zamawiaj^cym",
a
2. Panem Krystianem Krawczykiem prowadz^cym dziaialnosc gospodarcz^ pod nazw^ Biuro Usiug Geodezyjnych
GEO-KOM-PAP Krystian Krawczyk z siedzib^ ul. Legionow Polskich 1/3, 62-700 Turek, NIP 668-166-52-63, REGON
311599921, wpisanym do Centralnej Ewidencji i informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, zwanym w dalszej tresci
umowy „Wykonawc^",
zostala zawarta umowa o nast^puj^cej tresci:
§1.
Przedmiot umowy
1 .Zamawiaj^cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sporz^dzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczqcej
podzialu 39 dziaiek, pdozonych w obr^bie geodezyjnym Wincentow, gmina Brudzew, oznaczonych numerami
ewidencyjnymi: 333, 332, 323, 322, 313, 312, 301, 300, 287, 286/1, 271/1, 270/1, 263/5, 263/4, 262/4, 251/1, 250/3,
250/1, 97/4,153/1,153/3, 151/1, 239, 238,154/1, 237/2,156, 236/1, 235, 157, 159, 234,160, 233, 161, 232,162,164,
231/8 celem wykonania po 7 egz. projektow podzialu dziaiek jako zal^cznikow do wnioskow, ktore Wojt Gminy Brudzew
zamierza ziozyc do Wojewody Wielkopolskiego o nadanie z mocy prawa wlasnosci gruntow zaj^tych pod budow^ drogi
gminnej Nr 642549P w miejscowosci Galew wraz z wyznaczeniem w terenie - wkopanie slupkow granicznych na
zaiamaniach granic. Nabycie przedmiotowych gruntow nast^i na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika
1998r. - Przepisy wprowadzaj^ce ustawy reformuj^ce administracj^ publiczn^ (Dz, U. z 1998r., Nr 133, poz. 872
ze zm.).
2.Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie, niezb^dne do realizacji przedmiotu umowy uprawnienia
i kwalifikacje.
§2.
Terminy
1. Wykonawca zobowi^zany jest oddac ukohczonq_ dokumentacji w terminie do dnia 29 listopada 2019r.
§3.
Wynagrodzenie
1. Za wykonania przedmiotu umowy strony ustalajq^wynagrodzenie w kwocie:
Brutto:

29.250,00 zl

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

slownie: dwadziescia dziewi^c tysi^cy dwiescie pi^cdziesi^t ziotych
00/100

3, Ptatnosc b^zie dokonana przelewem z konta Zamawiaj^cego na konto Wykonawcy wskazane na fakturach, do 14 dni liczqc
od daty otrzymania przez Zamawiaj^ego kazdej faktury.
4. Za dzieh zapiaty uwazany bedzie dzieh wplywu srodkow na rachunek Wykonawcy.
§4
Postanowienia dodatkowe i kohcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaj^formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udost^pnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dost^pie
do informacji publicznej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umow^ maj^ zastosowanie przepisy prawa polskiego,
szczegolnosci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
4. Wszelkie sprawy wynikajace z realizacji postanowieh niniejszej umowy strony rozstrzygac b^d^ polubownie,
a w przypadku braku porozumienia wlasciwy rzeczowo s^d powszechny.
5. Niniejsza umow^ sporzadzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dIa Zamawiaj^cego
i jeden dIa Wykonawcy.
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