
UMOWA NR PMR.6831.4.2020 

Zawarta w dniu 27 lutego 2020r. w Brudzewie pomi^dzy: 
1. Gmin^ Brudzew, u!. Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew, NIP: 668-192-31-10, REGON: 311019409 
reprezentowan^przez Pana: Pawla Jacaszka - Z- Wojta Gminy Brudzew zwan^dalej "Zamawiaj^cym", 
a 
2. Panem Pawlem Cichoniem prowadzacym dzialalnosc gospodarcz^ pod nazw^ Usiugi geodezyjne Pawet 
Cichoh z siedzib^ul. Turkowska 29a, 62-720 Brudzew, NIP 668-186-29-28, REGON 301239745, wpisanym 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, zwanym dalszej tresci umowy 
„ W y k o n a w c ^ " , 
zostala zawarta umowa o nast^pujq^cej tresci: 

§ 1 . 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiaj^cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania podzial dziaiki oznaczonej nr ewidencyjnym 
133 0 pow. 0,79 ha, polozonej w obr^bie geodezyjnym Izabelin, gmina Brudzew stanowic^cej v^/lasnosc 
Gminy Brudzew na podstawie ksi^gi wieczystej nr KN1T/00042306/0 prowadzonej przez S^d Rejonowy 
w Turku. 

2. Wykonawca zobowi^zuje si^ do wyniesienia przedmiotowego podzialu na gruncle. 
3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie, niezb^dne do realizacji przedmiotu urnowy uprawnienia 

i kwalifikacje. 

§ 2 . 
Terminy 

1. Wykonawca zobowi^zany jest oddac ukohczon^dokumentacj^ w terminie do dnia 31 marca 2020r. 

§ 3 . 
Wynagrodzenie 

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

Brutto: 1.600,00 zl slownie: jeden tysi^c szescset ziotych 00/100 

2. Fakturapowinnabycadresowanado: 
Gmina Brudzew, 
uL Turkowska 29, 62-720 Brudzew, 
NIP: 668-192-31-10 

3. Platnosc bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy wskazane 
na fakturze, do 14 dni licz^c od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. 

4. Za dzieh zaplaty uwazany bedzie dzieh wplywu srodkow na rachunek Wykonawcy. 



§ 4 
Postanowienia dodatkowe i koncowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaj^formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci. 
2. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udost^pnianiu na zasadach okreslonych v; przepisach o dostepie 

do informacji publicznej. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ urnowy maj^ zastosowanie przepisy prawa polskiego, 

w szczegoinosci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 
4. Wszelkie sprawy wynikaj^ce z realizacji postanowieh niniejszej umowy strony rozstrzygac b?d^ polubownie, 

a w przypadku braku porozumienia v^iasciwy rzeczowo s^6 powszechny. 
5. Niniejsz^ umow^ sporz^dzono w trzech jednobrzmiq^cych egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dia Zamawiajacego i jeden dia Wykonawcy. 
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