UMOWA PMR 7031.2.2019
Zawarta w dniu 04.02.2019 roku w Brudzewie pomiedzy:
1. Gmin^Bmdzew, ul. Turkowska 29,62-720 Brudzew, NIP 668-192-31-10, REGON 311019409
reprezentowan^przez Pana:
Cezarego Krasowskiego - Wojta Gminy Brudzew
zwanq^dalej ^Zleceniodawca"
a
2. Panem J6zefem Tylka prowadz^ym dzialalno66 gospodarcza pod firm^ Ushjgi Kominiarskie
z siedzib^ Marian6w Kolonia 6, 62-704 Kaweczyn wpisanym do Gentralnej Ewidencji i Infonnacji
0 Dzialalnosci Gospodarczej, NIP 6681366833, REGON 310142378 zawanym w dalszej tre6ci umowy
.Zleceniobiorca" zostala zawarta umowa treSci nast^puj^cej:
§1
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowi^zuje si? do wykonania w budynku stanowi^cym wtasnos6
Gminy Bmdzew ziokalizowanym przy ul. Plac Wolnosci 25B. 62-720 Brudzew - budynek uzytkowy
1. obowi^kowe prace kominiarskie tj. czyszczenie okresowe przewodow kominowych zgodnie
z obowi^ujacymi przepisami- Rozporz^dzenie Ministra Spraw Wewn^trznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. ( Dz.U.Nr 109, poz. 719 ze zm)
1) przewody dymowe- 4 razy w roku
2) przewody wentylacyjne- 4 razy w roku
3) badania techniczne przewodbw kominowych zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego-1 raz w roku.

§2
Zleceniobiorca zobowiazany jest do wykonywania obowi£|2kowych prac kominiarsklch okre^lonych w § 1
umowy w tenninie od dnia 04lutego 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.

S3
Zleceniobiorca zobowi^zuje si? do usuwania wszelkich nieprawidlowosci stwierdzonych w trakcie czyszczenia
i badania technicznego jak: przekucia, zalo^enie kratek wentylacyjnych i wyczystkowych, przel^czenia
podt^czeii itp. za odrebn^ oplat^ wynikaj^c^ z cennika po uprzednim otrzymaniu stosownego zlecenia
Zleceniodawcy.

§4
1.

2.

3.

4.

Za wykonanie catosci przedmiotu umowy strony ustalaj^wynagrodzenie w kwocie:
Netto: 135,00[zl]{slownieztotych:sto trzydzieScipi?^ 00/100)
VAT{23%)31.05zll(stowniezlotych: trzydziesci jeden 05/100)
Brutto: 166,05zl](stownie ztotych: sto sze66dzies^t sze66 05/100)
Szczegolowe wylicznie kosztow okresowych czyszczeh przewoddw kominowych:
- I^czny koszt okresowych czyszczeh przewod6w kominowych w budynku lokalu uzytkowego
w Brudzewie wynosi 147,60 z\( 4 okresowe czyszczenie po 36,90 zt brutto kaide)
- kontrola stanu technicznego zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego wynosi 18,45zl bmtto
Rozlicznie przedmiotu umowy nastapi czterema fakturami ( wystawionymi przez Zleceniobiorc?).
Faktury wystawiane b?d^ raz na kwartat po wykonaniu okresowych czyszczeh przewod6w
kominowych.
Faktury powinny by6 adresowane do:
Gmina Brudzw, ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew. NIP 6681923110

5. Zleceniobiorca przedklada w fonnie pisemnej infonnacji o liczbie godzin wykonania zlecenia,
w terminie poprzedzajacym termin wyplaty wynagrodzenia, zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac? { t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2008
ze zm.)
6. P*atno^6 b?dzie dokonana przelewem z konta Zleceniodawcy na konto Zlecenioblorcy wskazane
na fakturze do 14 dni licz^c od daty otrzymania przez Zleceniodawc? faktury i infonnacji, o ktorej
mowa w ust. 5. Bl?dnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 14-dniowego
temiinu ptatno^i od momentu dostarczenia poprawnych lub brakujacych dokumentow.
7.

Za dziert zaplaty uwaiany b?dzle dzlert wplywu §rodk6w na rachunek Zlecenioblorcy.
§5

1. Wszelkie zmiany i uzupehienia treSci umowy wymagaj^ fonny pisemnej pod rygorem niewainoSci.
2. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udost?pnieniu za zasadach okre^lonych w przepisach
0 dost?pie do informacji publicznej.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoSci powoduj^cej, ze wykonanie umowy nie \ety
w interesie publicznym, czego nie moina przewidziec w chwili zawarcia umowy Zleceniodawca mote
odst^ii!; od umowy w terminie 30 dni od powzi?cia wiadomo^ci o tych okoliczno^iach. W tym
przypadku Zleceniobiorca moze i^dac wy^^cznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cz?sci
umowy.
4. Spory wynikle na tie wykonania niniejszej umowy b?d^ rozstrzygane przez S^dy wlaSciwe dIa
siedziby Zleceniodawcy.
5. Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za biei^ce kontakty s^:
a. Zleceniodawca: Elzbieta Kohczak tel. (63 2798336)
b. Zlecenobiorca: J6zef Tylka tel. {609837264)
6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie maj^ przepisy
Kodeksu Cywilnego.
7. Niniejsza umow? sporz^dzono w czterech jednobrzmi^cych egzemplarzach, trzy egzemplarze dIa
Zleceniodawcy i jeden dIa Zleceniobiorcy.
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