UMOWANRPMR.2151.6.2.2019

Niniejsza umowa sporz^dzona zostata w Brudzewie w dniu 20 czerwca 2019 roku pomi^dzy:
Gmin^i Brudzew z siedzib^ w Brudzewie, ul. Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew, NIP: 668 19 23 110, REGON:
311019406, reprezentowan^przez:
Pana Cezarego Krasowskiego - Wojta Gminy Brudzew
zwan^dalej "Zamawiaj^cym",
a
Pani^ mgr inz. arch. Agnieszkq Wisniewskc^ - prowadz^c^ dziatalnosc gospodarcz^ pod nazw^ Agnieszka
Wisniewska Pracownia Ustug Projektowych, wpisan^ do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej z siedzib^ 62-510 Konin, ul. 11 Listopada 35/34, NIP 665-110-83-45, REGON 310128036, zwan^
dalej „Wykonawc^".
§1
Wykonawca zobowi^zuje si^ do sporz^dzenia opinii architektoniczno-urbanistycznej
(wraz z jej czlonkami) do
przedstawionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenow w obrqbie geod.
Kuznica Janiszewska oraz opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow
inwestycyjnych Gminy Brudzew, poprzedzonej
posiedzeniem Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
w Brudzewie, powotanej Zarz^dzeniem Nr 24/2011 Wojta Gminy Brudzew z dnia 6 czenwca 2011r. i dziataj^cej
zgodnie z regulaminem, ktory stanowi zat^cznik do zarz^dzenia.
§2
1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada kwalifikacje niezb^dne do realizacji zamowionego dziela i wykona je
zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami ogolnymi i szczegotowymi w tym zakresie w szczegolnosci przepisami
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.

Do wykonania dzieta Wykonawca otrzyma od Zamawiaj^cego materialy dotycz^ce przedmiotu posiedzenia
Komisji.
§3

Przedmiot umowy b^dzie wykonany przez Wykonawcy do dnia 27 czenwca 2019r.
§4
1. Zamawiaj^cy zobowi^zuje si^ wyptacic Wykonawcy za czynnosci przewidziane w § 1 i § 3 umowy
wynagrodzenie w wysokosci 300,00 zl brutto/stownie: trzysta/ za posiedzenie.
2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyplacone b^dzie przez Wykonawcy po odbytym posiedzeniu Gminnej
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Brudzewie na podstawie podpisanej listy obecnosci oraz odbiorze
opinii przez Wojta, po przedlozeniu rachunku przez Zlecenioblorc?, na rachunek bankowy:
67 1140 2004 0000 3002 5105 8340.

§5
Zmiany umowy mog^byc dokonywane jedynie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ maj^ zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywiiny.
§7
Wszelkie sprawy wynikaj^ce z realizacji postanowieh niniejszej umowy Zamawiaj^cy i Wykonawca rozstrzygac
b^d^polubownie, a w przypadku braku porozumienia rzeczowo s^d powszechny.
§8
Umow^ sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: 1 egz. dIa Wykonawcy, 2 egz. dia Zamawiaj^cego.
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