
GMINA BRUDZEV 

UMOWA NR IOS.7013.7.2020 

Zawarta w dniu 13 marca 2020 roku w Brudzewie pomi^dzy: 
1. Gminq Brudzew, ul. Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew, NIP: 668-192-31-10, REGON 311019409 reprezentowan^ przez 
Pana: 
Pawta Jacaszka - Zast^pc^ Wojta Gminy Brudzew 
zwan^ dalej "ZJeceniodawca", 
a 
2. Panem Pawiem Cichoniem prowadz^cym dziafalnosc gospodarczq pod nazw^ Usiugi Geodezyjne Pawel Cichoh 
z siedziby ul. Turkowska 29a, 62-720 Brudzew, NIP 668-186-29-28, REGON 201239745, wpisanym do Centralnej 
Ewidencji 1 Informacji o DziaJalnosci Gospodarczej zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zlecenlobiorc^", 

zosta^a zawarta umowa o nast^puj^cej tresci: 

§ 1 . 
Przedmiot umowy 

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania dokumentacj^ geodezyjn^ polegaj^cej na wykonaniu 
map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000 do celow projektowych w iloSci 6 szt. dIa dziaiek stanowiqcych drog^ 
gminnq w msc. Kn/vony dIa zadania „Rozbudowa oswietlenia ulicznego w msc. Krwony, gmina Brudzew". 

2. Wykonawca oSwiadcza, ze posiada odpowiednie, niezb^dne do reaiizacji przedmiotu umowy uprawnienia 
i kwalffikacje. 

3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje osobami niezb^dnymi do wykonania zobowiazania wynikaj^cego z niniejszej 
umowy 

§2. 
Terminy 

1. Przyjmuj^cy zam6wienie zobowi^zany jest oddac ukohczon^ dokumentacj^ w terminie do dnia 29 maja 2020r. 
2. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru dokumentacji geodezyjnej jest protokot odbioru, przygotowany 

w dwoch egzempiarzach i podpisany przez Strony umowy. 
3. Protokot odbioru stanowi podstaw^ do wystawienia faktury obejmujqcej wynagrodzenie za wykonany i odebrany 

przedmiot umowy. 

§3 
Wynagrodzenie 

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

brutto: 1 800,00 [zt] (stownie:) tysi^c osiemset ztotych 00/100 

2. -aktura powinna bye adresowana do: 
Gmina Brudzew 
ul. Turkowska 29 
62-720 Brudzew 
NIP: 668-192-31-10 

3. Ptatnosc 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 spowodujq naliczenie ponownego 14-dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia 
poprawionych lub brakuj^cycti dokumentow. 

4. Za dziefi zaptaty uwazany b^dzie dzieh wptywu srodkow na rachunek Zleceniobiorcy. 
5. Warunkiem wystawienia ractiunku przez Wykonawcy zamowienia jest dokonanie odbioru wykonanycti prac, 

stwierdzone podpisami upowaznionychi przedstawiciell 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 zasadacti okreslonych w przepisach o dostepie do informacji 

publicznej. 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj^cej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, 

czego nie mozna byto przewidzieb w ctiwili zawarcia umowy, Zleceniodawca moze odst^pic od umowy w terminie 



30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Zleceniobiorca moze z^dac wyi^cznie 
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czySci umowy. 

4. Spory wynikte na tie wykonania niniejszej umowy byd^ rozstrzygane przez S^dy wtasciwe dIa siedziby 
Zleceniodawcy. 

5. Przedstawlcielami Stron odpowiedzialnymi za biez^ce kontakty s^; 
1) Zleceniodawca: Radoslaw Chamera 
2) Zleceniobiorca: Pawel Cichon. 

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie maj^ przepisy Kodeksu cywilnego. 
7. Niniejsz^ umowy sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzempiarzach, dwa egzemplarze dIa Zleceniodawcy 

i jeden dIa Zleceniobiorcy. 
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