GMINA BRUDZEW

U M O W A NR 10^.7021.1.2019

Zawarta w dniu 2 stycznia 2019 roku w Brudzewie pomi^zy:
1. Gmin^ Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew, NIP 668-192-31-10, REGON 311019409 reprezentowan^ przez Pana
Cezarego Krasowskiego - Wojta Gminy Brudzew
zwan^dalej Zleceniodawca"
a
2. Panem Jozefem Tylka prowadz^cym dziatelnosc gospodarcz^ pod nazw^ ZaWad Kominiarski Tylka J6zef z siedziby
Marianow Kolonia 6, 62-704 Kaw^czyn, wpisanym do Centralnej ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP:
668136833, REGON: 310142378 zwanej w dalszej tresci umowy Zieceniobiorca"
zostata zawarta umowa tresci nast^puj^cej:
•
§1
Zleceniodawca zleca a Zieceniobiorca zobowi^zuje si? do wykonania w budynku Gminnej Mali Sportowej stanowiacym wtasnosc
Gminy Brudzew ziokalizowanej w Brudzewie przy ul. Powstahcow Wlkp. 35 obowi^zkowe prace kominiarskie zgodnie
z obowi^ujqcymi przepisami - Rozporz^dzenie Ministra Spraw Wewn^trznycti i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz.U. Nr 109,
poz. 719). Zakres zlecenia obejmuje:
1) czyszczenie okresowe przewodow kominowycti {kociotc.o. olejowy) - 2 razy w roku w miesiqcach: marzec i wrzesieh;
2) czyszczenie okresowe przewodow wentylacyjnycti - 1 raz w roku;
3) badania tectiniczne przewodow kominowycti zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego - 1 raz w rok.
§2
Zieceniobiorca zobowi^zany jest do wykonywania obowi^zkowycti
w terminie od dnia 2 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.

prac

kominiarskicti okreslonycti

w § 1 umowy

§3
Zieceniobiorca zobowiqzuje si§ do usuwania wszelkich nieprawidtowosci stwierdzonycti w trakcie czyszczenia i badania tectinicznego
jak: przekucia, zatozenie kratek wentylacyjnych i wyczystkowycti, przet^czenia podt^czeri itp. za odr^bn^optat^wynikajqc^ z cennika
po uprzednim otrzymaniu stosownego zlecenia Zleceniodawcy.

1.

§4
Za wykonanie catofeci przedmiotu umowy strony ustalajq wynagrodzenie w kwocie:
Netto:
180,00 [zt] (siownie: sto osiemdziesi^t ztotych 00/100)
VAT (23%);
Brutto;

2.

41,40 [zt]
221,40 [zt]

(stownie: czterdziesci jeden ztotycti 40/100)
(stownie: dwie^ie dwadzieicia jeden ztotych 40/100)

5.

Rozlicznie przedmiotu umowy nastqpi jedn^ fakturq^ kohcow^ wystawion^ przez Zleceniobiorc? po wykonaniu wszystkicti
okresowych czyszczeh przewodow kominowych i wentylacyjnych oraz przekazaniu stosownych protokotow.
Faktura powinna bye adresowana do:
Gmina Brudzew
ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew
NIP: 668-19-23-110
Ptetnosc b^dzie dokonana przelewem z konta Zleceniodawcy na konto Zleceniobiorcy wskazane na fakturze do
14 dni licz^c od daty otrzymania przez Zleceniodawcy faktury. BIydnie wystawiona faktura spowoduje nalk;zenie ponownego
14 - dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawnycti lub tirakuj^cych dokumentow.
Za dzieh zaptety uwazany bydzie dzieri wptywu srodkow na rachunek Zleceniobiorcy.
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Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci umowy wymagaj^formy pisemnej, pod rygorem niewazno^i.
/
y f
Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostypnieniu za zasadach okreslonych w przepisach o doslypie do i n f o r m ^ publicznej.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj^cej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
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mozna przewidziec w chwili zawarcia umowy Zleceniodawca moze odst^ic od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Zieceniobiorca moze z^dac wyt^cznie wynagrodzenia naieznego z tytutu
wykonania cz^sci umowy.
Spory wynikte na tie wykonania niniejszej umowy byd^ rozstrzygane przez S^dy wtasciwe dIa siedziby Zleceniodawcy.
Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za biez^ce kontakty s ^ :
a. Zleceniodawca: Grzegorz Ratajczyk (gospodarz gminnej hali sportowej) - tel. 605 227 290
b. Zieceniobiorca: Jozef Tylka - tel. 609837264
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majq.przepisy Kodeksu Cywilnego.
Niniejsz^ umowy sporzqdzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dIa Zleceniodawcy
i
jeden dIa Zleceniobiorcy.
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