
UMOWA NR PMR.6831.7.1.2019 

Zawarta w dniu 30 lipca 2020r. w Brudzewie pomi^dzy: 
1. Gmin^ Brudzew, ul. Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew, NIP: 668-192-31-10, REGON: 311019409 
reprezentowan^ przez Pana: 

Pawla Jacaszka - Z-c? Wojta Gminy Brudzew 
zwan^dalej "Zamawiaj^cym", 
a 
2. Panem Pawlem Cichoniem prowadz^cym dzialalnosc gospodarcz^ pod nazw^ Usiugi Geodezyjne Pawel 
Cichoh z siedzib^ ul. Turkowska 29A, 62-720 Brudzew, NIP 668-186-29-28, wpisanym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej 
zwanym w dalszej tresci umowy „ W y k o n a w c ^ " , zostala zawarta umowa o nast^puj^cej tresci: 

§ 1 . 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotowa umowa zostaje zawarta w nawi^zaniu do umowy nr PMR.6831.7.2019 z dnia 
19 czerwca 2019r., podpisan^ pomi^dzy Gmin^ Brudzew, a Panem Pawlem Cichoniem, 
prowadz^cym dzialalnosc gospodarcz^ pn. Usiugi Geodezyjne Pawel Cichoh z siedzib^ ul. 
Turkowska 29A, 62-720 Brudzew. 

2. Zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 13 Zat^cznika do Zarz^dzenia Wojta Gminy Brudzew Nr 55/2018 z dnia 
6 grudnia 2018r. w sprawie regulaminu udzielania zamowieh na dostawy, usiugi i roboty budowlane 
0 wartosci nieprzekraczaj^cej rownowartosc kwoty 30.000 euro, Zamawiaj^cy zleca Wykonawcy 
wykonanie przedmiotu umowy opisanego szczegolowo w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, w trybie 
akceptacji wniosku, jako zamowienie, ktore moze bye swiadczone tyiko przez jednego wykonawcy 
zprzyczyn technicznych. 

3. W zwi^zku ze zmiany przepisow dokonans^ Rozporz^dzeniem Ministra Infrastnjktury z dnia 
1 sierpnia.2019r., zmieniajqcym rozporz^dzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny 
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1643), zaistniala 
koniecznosc modyfikacji umowy, o ktorej mowa w ust. 1, celem dostosowania do nowych przepisow. 
Zamawiaj^cy zteca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy w nast^puj^cych 
etapach: 

pierwszy etap: 
a) aktualizacj? map zawierajqcych projekty podzialu nieruchomosci, oznaczonych 

nr ewidencyjnymi dziaiek: 116/3, 116/4, 5016/1, 112/1, 45, 43, 41 , 39, 37, 5016/3, 31, 29, 
27, 25, 23, 21 , 19, 17, 15, 13, 10/3, 10/1, 1, 8, 5/1, 47/2, 46/4, 44/3, 42/3, 40/3, 38/5, 
5016/2 - obr^b geodezyjny Bierzmo, gmina Brudzew oraz 9/6, 9/5 - obr^b geodezyjny 
Olimpia, gmina Brudzew, niezb^dnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj^ 
inwestycji drogowej dIa planowanej inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 642538P 
w miejscowosci Bierzmo", 

b) sporzqdzenie map zawieraj^cych projekty podzialow nienjchomosci oznaczonych 
nr ewidencyjnymi: 16 i 116/9, obr^b geodezyjny Bierzmo, gmina Brudzew, wchodz^cych 
w zakres planowanej inwestycji. 
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drugi etap: wyniesienie projektow podzialu wymienionych w ust. pkt a 1 b niniejszej umowy 
na gruncie. 
Kazda z map z projektami podzialow nieruchomosci wymienionych w pkt a i b sporz^dzona zostanie 
w7egzemplarzach. 

4. Wykonawca zobowi^zuje s\q do dostarczenia dokumentow podzialowych, wymienionych w ust. 3 pkt 
a i b niniejszej umowy, niezb^dnych do ziozenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizacj^ inwestycji drogowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2018r., poz. 1474 ze zm.) 

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowlednie, niezb^dne do realizacji przedmiotu umowy 
uprawnienia I kwalifikacje. 

6. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje osobami niezb^dnymi do wykonania zobowi^zania 
wynikaj^cego z niniejszej umowy 

§ 2 . 
Terminy 

Wykonawca zobowi^zany jest zrealizowac przedmiot umowy w nast^puj^cych tenninach: 

pierwszy etap: do dnia 15 wrzesnia 2020 rolcu, 

drugi etap: po uzyskaniu przez Gmin^ Brudzew ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacji 
inwestycji drogowej dia inwestycji pn.: „ B u d o w a drogi gminnej Nr 642538P w miejscowosci Bierzmo, 
najpozniej do dnia 31 grudnia 2020r. 

§ 3 
Wynagrodzenie 

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

pierwszy etap 11.000,00 zl brutto slownie: jedenascie tysi^cy ziotych 00/100 

drugi etap 2.600,00 zl brutto slownie: dwa tysi^ce szescset ziotych 00/100 

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

3. Platnosc b^dzie dokonana odr^bnymi fakturami po zakonczeniu kazdego z etapow, przelewem z konta 
Zamawiajq^cego na konto Wykonawcy, wskazane na fakturach, do 14 dni liczac od daty otrzymania 
przez Zamawiajacego kazdej z faktur. 

4. Za dzieh zaplaty uwazany b^dzie dzieh wplywu srodkow na rachunek Wykonawcy. 
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§4 
Postanowienia dodatkowe i kohcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajafomiy pisemnej, pod rygorem niewaznosci. 
2. W sprawacfi nieuregulowanycli niniejsz^ umow^ maj^ zastosowanie przepisy prawa polskiego, 

w szczegolnosci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 
3. Wszelkie spory wynikaj^ce z realizacji postanowieh niniejszej umowy Zamawiaj^cy i Wykonawca 

rozstrzygac b^d^polubownie, a w przypadku braku porozumienia rzeczowo s^d powszechny. 
4. Niniejsz^ umow^ sporzqdzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dIa Zamawiajacego i jeden dIa Wykonawcy. 

GMINA B R U D Z E W 
62-720 Brudzew, ul. Turkowska 29 
pow. turecki woj. wielkopolskie 

tel. 63 279 83 47, fax 63 289 20 4o 
NIP 666 192 31 10 REGON 31101940? 
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