
UMOWA NR IOS.7013.4.2019 

Zawarta w dniu 13 luty 2019 roku w Brudzewie pomi^zy: 
1. Gmin^ Brudzew. ul. Turkowska29. 62 - 720 Brudzew, NIP: 668-192-31-10, REGON 311019409 reprezentowanq przez -
Pana: 
Cezarego Krasowskiego - W6jta Gminy Brudzew 
zwan^ dalej "Zleceniodawca", 
a 
2. Panem Pawtem Cichoniem prowadz^cym dziatalnoSt gospodarcz^ pod nazwq Ustugi Geodezyjna Pawet Cichort 
z siedziby ul. Turkowska 29a, 62-720 Brudzew, NIP 668-186-29-28, REGON 201239745. wpisanym do Centralne] 
Ewidencji i Informacji o pziatalnoScI Gospodarczej zwanym w dalszej treSci umowy ..Zleceniobiorca', 

zostata zawarta umowa o nast^pujqcej treSci; 

§ 1 . 
/ Przedmiot umowy / 

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania dokumentacji geodezyjna polegaj^cej na wykonaniu 
map sytuacyjno-wysokoficiowycti w skali 1:1000 do celow projektowycti w ilo6ci 6 szt. dia dziatek stanowi^cycti drog? 
wewn^trzn^ w msc. Brudzew dia zadania „Przebudowa drogi wewn^trznej na ul Ogrodowej w Brudzewie" 

2. Wykonawca oSwiadcza, 2e posiada odpowiednie. niezb^ne do realizacji przedmiotu umowy uprawnienia 
i kwalifikacje. 

3. Wykonawca oSwiadcza, ie dysponuje osobami niezb^dnymi do wykonania zobowiqzania wynikajqcego z niniejszej 
umowy 

§2. • 
Termlny 

1. Przyjmuj^cy zamowienie zobowi^zany jest oddad ukortczonq dokumentacji w terminie do dnia 
20 kwietnia 2019r. 

2. Dokumentem potwierdzajqcym dokonanie odbioru dokumentacji geodezyjnej jest protokot odbioru. przygotowany 
w dw6cli egzemplarzach i podpisany przez Strony umowy. 

3. Protokot odbioru stanowi podstaw^ do wystawienia faktury obejmuj^cej wynagrodzenie za wykonany i odebrany 
przedmiot umowy. 

^ § 3 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajq wynagrodzenie w kwocie: 

jrutto: 1 600,00 [zt] (slownie:) lysine szeSdset zJotych 00/100 

Faktura powinna byt adresowana do: 
Gmina Brudzew 
ul. Turkowska 29 
62-720 Brudzew 
NIP: 668-192-31-10 • 

3. Ptatno66 b^dzie dokonana przelewem z konta Zleceniodawcy na konto Zleceniobiorcy wskazane na fakturze, 
do 14 dni llcz^c od daty otrzymania przez Zleceniodawcy faktury. Btydnie wystawlona faktura VAT lub brak protokohj 
odbioru map spowoduj^ naliczenie ponownego 14-dnlowego terminu p+atnoSci od momentu dostarczenia 
poprawionych lub brakuj^cych dokumentow. 

4. Za dziert zapfaty uwa2any bydzie dziert wptywu Srodk6w na rachunek Zleceniobiorcy. 
5. Warunkiem wystawienia rachunku przez Wykonawc? zamowienia jest dokonanie odbioru wykonanych prac, 

stwierdzone podpisami upowainionych przedstawicieli stron umowy. 

§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 udostypnianiu na zasadach okreSlonych w przepisach o dostypiede informacji 

publicznej. / 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoSci powodujqcej, ie wykonanie umowy nie leiy w inter^ie DMCTicanym, 



.zego nie mo2na byto przewidziefi w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca mo2e odst^piC od umowy w temiinie 
30 dni od powziycia wiadomoSci o tych okolicznoSciach. W tym przypadku Zleceniobiorca mo2e z^dat wyt^cznie 
wynagrodzenia naletnego z tytulu wykonania czy^ci umowy. 

4. Spory wynikte na tie wykonania niniejszej umowy b ^ ^ rozslrzygane przez Sqdy wtaiciwe dia siedziby 
Zleceniodawcy. 

5. Przedstawicieiami Stron odpowiedzialnymi za bieiqce kontakty s^ : 
1) Zleceniodawca: Radostaw Chamera 
2) Zleceniobiorca: Pawet Cichori. 

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie maj^ przepisy Kodeksu cywilnego. 
7. Niniejszq umow^ sporzqdzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy egzemplarze dia Zleceniodawcy 

i jeden d la Zlecen iobiorcy. 

Irudzew Gmina Brs .'58-192-31 
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^ d c a Prawny 


