UMOWA NR PMR.6831.14.2019
Zawarta w dniu 18 listopada 2019r. w Brudzewie pomi^dzy:
1. Gminci Brudzew. ul. Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew, NIP: 668-192-31-10, REGON: 311019409
reprezentowan^przez Pana: Pawla Jacaszka - Z-cq Wojta Gminy Brudzew
zwan^dalej "Zamawiajqcym",
a
2. Panem Pawiem Cichoniem prowadzacym dziatalnosc gospodarcz^ pod nazw^ Usiugi Geodezyjne Pawei
Cichoh z siedzib^ul. Turkowska 29a, 62-720 Brudzew, NIP 668-186-29-28, REGON 301239745, wpisanym
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, zwanym w dalszej tresci umowy
„Wykonawcq",
zostaia zawarta umowa o nast^pujq^ce] tresci:
§1.
Przedmiot umowy
1.

Zamawiaj^cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania podziat dziaiek, oznaczonych
nr ewidencyjnymi: 56/2, 56/3, 56/4, 56/5,56/6,56/7, 56/8,57/1, 57/2, 58/1, 58/3, 59, 60, 71/11,71/12, 89/5,
89/3, 90/5,90/6,90/3,92, potozonych w obr^bie geodezyjnym Kolnica, gmina Brudzew, w celu wydzielenia
cz^sci przedmiotowych dziaiek pod budow? drog wewn^trznych, oznaczonych nr ewidencyjnymi dziaiek:
75, 72 i 88, pdozonych w obr^bie geodezyjnym Kolnica, gmina Bnjdzew, b^d^cych wiasnosci^ Gminy
Brudzew, stanowi^cych dojazd do gruntow rolnych w miejscowosci Kolnica.
2. Wykonawca zobowi^zuje si^ do wyniesienia przedmiotowego podziaiu na gmncie.
3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie, niezb^dne do realizacji przedmiotu umowy uprawnienia
i kwalifikacje.
§2.
Terminy

1. Wykonawca zobowiqzany jest wykonac przedmiot umowy w nast^puj^cych terminach:
1)
2)

I etap - przediozenie niezb^dnej do podziaiu dokumentacji geodezyjnej - do dnia 10 grudnia 2019r.,
II etap - wyniesienie projektow podziaiu na gruncie - w temninie do dnia 27 grudnia 2019r.
§3.
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaj^ wynagrodzenie w kwocie:
Brutto:

1.050,00 zi

slownie: jeden tysi^c pi^cdziesi^t ziotych 00/100

2. Faktura powinna bye adresowana do:
Gmina Bnjdzew,
ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew,
NIP: 668-192-31-10
3. Platnosc b^dzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze, do 14 dni licz^c od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury.
4. Za dzieh zaplaty uwazany b^dzie dzieh wpfywu srodkow na rachunek Wykonawcy.

§4
Postanowienia dodatkowe i kohcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia 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 niniejsz^ umow^ maj^ zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
4. Wszelkie sprawy wynikaj^ce z realizacji postanowieh niniejszej umowy strony rozstrzygac b^d^ polubownie,
a w przypadku braku porozumienia wlasciwy rzeczowo s^d powszechny.
5. Niniejsza umow^ sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dia Zamawiajacego i jeden dia Wykonawcy.

mawiajcicy:

GMINA B R U D Z E W
62-720 Brudzew, ul. Turkowska 29
pow. turecki woj. wielkopolskie
tel. 63 279 83 47. fax 63 289 20 49
NIP 668 192 31 10 REGON 311019403

Wykonawca:

