GMINA BRUDZEW

UMOWA NR IOS.7013.5.2019
Zawarta w dniu 13 luty 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
- W6jta Gminy Brudzew
zwanq dalej "Zleceniodawca",
a
2. Panem Pawtem Cichoniem prowadzqcym dziafalnoSd gospodarczq pod nazw^ Ustugi Geodezyjne Pawei Cichort
z siedzib^ ul. Turkowska 29a, 62-720 Brudzew, NIP 668-186-29-28, REGON 201239745, wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnofecl Gospodarczej zwanym w dalszej treSci umowy ,,Zieceniobiorc^",
zostata zawarta umowa o nast^puj^cej treSci:

1.

2.
3.

§1.
Przedmiot u m o w y
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania dokumentacji geodezyjnq polegajqcej na wykonaniu
map sytuacyjno-wysokoSciowych w skali 1:1000 do celow projektowych w iloSci 6 szt. dIa dziatek stanowi^cych drog^
gminnq w msc. Bierzmo dIa zadania „Budowa drogi gmtnnej nr 642557 w msc. Bierzmo".
Wykonawca oSwiadcza, 2e posiada odpowiednie, niezb^dne do realizacji przedmiotu umowy uprawnienia
i kwalifikacje.
Wykonawca o6wiadcza, 2e dysponuje osobami niezb^dnymi do wykonania zobowiqzania wynikaj^cego z niniejszej
umowy
•

§2.
Terminy
oddaC
ukortczon^

1. Przyjmuj^cy
zamowienie
zobowiqzany
jest
dokumentacji
w
terminie
do
dnia
20 kwietnia 2019r.
2. Dokumentem potwierdzaj^cym dokonanie odbioru dokumentacji geodezyjnej jest protokot odbioru, przygotowany
w dwoch 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 wykonania przedmiotu umowy strony ustalajq wynagrodzenie w kwocie:
jbrutto:

4 200,00 [zt](stownie:) cztery tysiqce dwieScie

ztotych 00/100

2. Faktura powinna by6 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 licz^c od daty otrzymania przez Zleceniodawcy faktury. Btydnie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu
odbioru map spowoduj^ naliczenie ponownego 14-dniowego terminu ptatnofeci od momentu dostarczenia
poprawionych lub brakujgcych dokumentbw.
4. Za dziert zaptaty uwaiany bydzie dziert wptywu Srodk6w na ractiunek Zleceniobiorcy.
5. Warunkiem wystawienia rachunku przez Wykonawc? zamowienia jest dokonanie odbioru wykonanych prac,
stwierdzone podpisami upowalnionych przedstawicieli stron umowy.

§4

Postanowienia d o d a t k o w e i kortcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy wymagaj^ formy pisemnej, pod rygorem niewa2no6ci.
2. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostypnianiu na zasadach okreSlonych w przepisach o d o s t y p i e ^ o informacji
publicznej.
/
/ /
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoSci powoduj^cej, 2e wykonanie umowy nie leiyAw intere^e publicznym.

czego nie mo2na byto przewidzied w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca mole odst^pid od umowy w terminie
30 dni od powziycia wiadomoSci o tych okoliczno^ciach. W tym przypadku Zleceniobiorca m o i e t^6at wyfacznie
wynagrodzenie naleinego z tytutu wykonania cz^td umowy.
4. Spory wynikte na tie wykonania niniejszej umowy bydq rozstrzygane przez S^dy wtaSciwe dIa siedziby
Zleceniodawcy.
5. Przedstawicielami Stron odpowledzlalnymi za bieiqce kontakty s^:
1) Zleceniodawca: Radostaw Chamera
2) Zleceniobiorca: Pawet Cichort.
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami ninieiszej Umowy zastosowanie majc| przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Niniejsz^ umowy sporz^dzono w czterech jednobrzmi^cych egzemplarzach, trzy egzemplarze dIa Zleceniodawcy
i jeden dIa Zleceniobiorcy.
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Urzgd Gminy Brudzew, ul Turkowska 29, 62-720 Brudzew
tel. +48 63 279 70 47. fax. +48 63 289 20 49
Gmina Brudiew NIP: 668-192-31-10, REGON- 311019409
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