GMINA BRUDZEW

UMOWA NR PMR.7021.6.2019
Zawarta w dniu 18 lutego 2019 roku w Brudzewie pomi^dzy:
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 „Zleceniodawc^"
a
2. Panem
Jdzefem l y i k a
prowadzc^cym dziatalno^d gospodarczc^ pod nazwc^ Zaklad
Komjniarskj Tylka J6zef z siedziby Mariandw Kolonia 6, 62-704 Kaweczyn wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziafalnosci Gospodarczej, NIP 6681366833, REGON 310142378
zwanym w dalszej tre^ci umowy „Zleceniobiorc^" zostala zawarta umowa tre^ci nast^puj^cej:

SI
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowi^uje si^ do wykonania w budynkach ^ietlic wiejskich na
terenie Gminy Brudzew w msc. Kozmin, Bierzmo, Chrz^blice, Cichdw, Janiszew, Janow, Kozubbw, Krwony
Tarnowa, Brudzyri, D^browa, Galew obowi^kowych prac kominiarskich tj. czyszczenie okresowe przewodow
kominowych zgodnie z obowi^ujacymi przepisami - Rozporz^dzenie Ministra Spraw Wewn^trznych i
Administracji z dnia 7 czenwca 2010r. ( Dz.U.Nr 109, poz. 719):
1) konserwacja i czyszczenie przewodu dymnego CO /4 razy w roku/;
2) Konsenwacja i czyszczenie przewodow wentylacyjnych oraz kontrola stanu technicznego przewdodow
kominowych zgodnie z art. 62 ustawy - Prawo budowlane /raz w roku/

§2
Zleceniobiorca zobowi^any jest do wykonywania obowi^kowych prac kominiarskich okreslonych w § 1
umowy w terminie od 20 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Zleceniobiorca zobowi^uje si^ do usuwania wszelkich nieprawidtowo^ci stwierdzonych w trakcie czyszczenia
i badania technicznego jak: przekucia, zatozenie kratek wentylacyjnych i wyczystkowych, przel^czenia
podf^czeri itp. za odrebn^ oplat^ wynikajc^c^ z cennika po uprzednim otrzymaniu stosownego zlecenia
Zleceniodawcy

§4
1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy strony ustalaj^ wynagrodzenie w kwocie:
Netto: 1620,00 [zl] (stownie ztotych: tysic^c sze^dset dwadziescia ztotych 00/100)
VAT(23%): 372,60 [zl] (stownie ztotych : trzysta siedemdziesi^t dwa ztote 60/100)
Brutto: 1992,60 [zf] (stownie ztotych: tysi^c dziewi^cset dziewi^cdziesi^t dwa ztote 60/100).

2. Rozlicznie przedmiotu umowy nastapi czterema fakturami - wystawionymi przez Zleceniobiorca
po wykonaniu okresowych czyszczeri przewodow kominowych.
3. Faktury powinny byd adresowane d o :
Gmina Brudzw. ul. Turkowska 29 62-720 Brudzew, NIP 6681923110
4. Zleceniobiorca przedklada w formie pisemnej informacj? o liczbie godzin wykonania zlecenia, w
tenninie poprzedzajc^cym termin wyplaty wynagrodzenia, zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy z dnia 10
pazdziemika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracQ (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz.
2008 ze zm.).
5. Ptetno^d b^zie dokonana przelewem z konta Zleceniodawcy na konto Zleceniobiorcy wskazane
na fakturze do 14 dni licz^c od daty otrzymania przez Zleceniodawcy inlormacji, o ktorej mowa
w ust. 4.
6. BIydnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 14-dniowego terminu pfatno^ci od
momentu dostarczenia poprawnych lub brakuja^cych dokumentdw.
7. Za dzieri zaplaty uwazany b^zie dzieri wpjywu srodkow na rachunek Zleceniobiorcy.

§5
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre^ci umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewazno^ci.
2. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostypnieniu za zasadach okreslonych w przepisach
0 dostypie do informacji publicznej.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujc\cej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna przewidzied w chwili zawarcia umowy Zleceniodawca moze
odst^id od umowy w terminie 30 dni od powziycia wiadomosci o tych okolicznoSciach. W tym
przypadku Zleceniobiorca moze z^dac wyl^cznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czysci
umowy.
4. Spory wynikte na tte wykonania niniejszej umowy byd^ rozstrzygane przez S^dy wlaSciwe dIa siedziby
Zleceniodawcy.
5. Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za biez^ce kontakty Sc^:
a. Zleceniodawca: Julita Warach tel. (63 279 83 36)
b. Zlecenobiorca: J6zef Tylka tel. (609837264)
6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie maje^ przepisy
Kodeksu Cywilnego.
7. Niniejsz^ umowy sporza^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zleceniodawcy i jeden dla Zleceniobiorcy
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