
GMINA BRUDZEV 

UMOWA NR PPM.7031.1.2021 

Zawarta w dniu 25 stycznia 2021 roku w Brudzewie pomî dzy: 
Gmin^ Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew, NIP 668-192-31-10, REGON 311019409 
reprezentowan^ przez: 
Wojta Gminy Brudzew - Cezarego Krasowskiego, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Brudzew - Wioletty Gadomskiej 
zwan^dalej „Zleceniodawcq|' 
a 
Panem Jozefem Tylka prowadz^cym dzialalnosc gospodarcz^ pod nazw^ Zaktad Kominiarski Tyika Jozef 
z siedziby Marianow Kolonia 6, 62-704 Kaw^czyn wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci 
Gospodarczej, NIP 6681366833, REGON 310142378 zwanym w dalszej tresci umowy „Zleceniobiorc^" zostala 
zawarta umowa nast^puĵ cej tresci: 

§ 1 
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowî zuje si^ do wykonania w budynkach stanowî cych wlasnosc 
Gminy Brudzew, ziokallzowanych przy: 

- ul. Turkowskiej 29,62-720 Brudzew (budynek Urz^du Gminy Brudzew), 
- ul. Plac Wolnosci 25B, 62-720 Brudzew (budynek uzytkowy), 
- ul. Wojciecha 28, 62-720 Brudzew (budynek po bylym Posterunku Policji) 

obowiazkowych prac kominiarskich tj. konsen/vacja i czyszczenie okresowe przewodow kominowych 
i spalinowych zgodnie z obowî zuĵ cymi przepisami - Rozporz^dzenie Ministra Spraw Wewn t̂rznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 201 Or. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkbw, innych obiektow 
budowianych i terenow ( Dz.U. Nr 109, poz. 719): 

1) konserwacja i czyszczenie przewodow dymowych GO /4 razy w roku/; 
2) konserwacja i czyszczenie przewodow spalinowych 12 razy w roku/. 
3) konserwacja i czyszczenie przewodow wentylacyjnych oraz kontrola stanu technicznego przewodow 

kominowych zgodnie z art. 62 ustawy - Prawo budowlane /raz w roku/, 
§ 2 

Zleceniobiorca zobowiazany jest do wykonywania obowiazkowych prac kominiarskich okreslonych w §1 umowy 
w terminie od 25 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. 

§ 3 
Zleceniobiorca zobowî zuje si^ do usuwania wszelkich nieprawidlowosci stwierdzonych w trakcie czyszczenia 
i badania technicznego jak: przekucia, zaiozenie kratek wentylacyjnych i wyczystkowych, przef^czenia 
podl̂ czeh itp. za odr^bn^ oplat^ wynikaj^c^ z cennika po uprzednim otrzymaniu stosownego zlecenia 
Zleceniodawcy. 

§ 4 
1. Za wykonanie calosci przedmiotu umowy strony ustalaĵ _wynagrodzenie w kwocie: 

Netto: 461,00 [zl] (slownie: czterysta szescdziesi^tjeden ziotych 00/100) 
VAT(23%): 106,03 [zl] (slownie ziotych : sto szesc ziotych 03/100) 
Brutto: 567,03 [zl] (slownie ziotych: pi^cset szescdziesi^t siedem ziotych 03/100). 
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Rozlicznie przedmiotu umowy odbywac b^dzie si^ fakturami cz^sciowymi, wystawionymi przez 
Zleceniobiorca po wykonaniu okresowych czyszczeii przewodow kominowych i spalinowych. 

Faktury powinny bye adresowane: 
Gmina Brudzew, 
ul. Turkowska 29,62-720 Brudzew, 
NIP 6681923110. 

Zleceniobiorca przedklada w formie pisemnej informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia w terminie 
poprzedzaĵ cym termin wyplaty wynagrodzenia, zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy z dnia 10 pazdziernika 
2002 r. 0 minimalnym wynagrodzentu za prac? (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207). 
Platnosc b^dzie dokonana przelewem z konta Zleceniodawcy na konto Zleceniobiorcy wskazane 
na fakturze do 14 dni licz^c od daty otrzymania przez Zleceniodawcy informacji, o ktorej mowa w ust. 4. 
Biydnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 14-dniowego terminu platnosci 
od momentu dostarczenia poprawnych lub brakuĵ cych dokumentow. 
Za dzien zaplaty uwazany bydzie dzien wplywu srodkow na rachunek Zleceniobiorcy. 

§ 5 
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaj^formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 
Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostypnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostypie 
do informacji publicznej. 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduĵ cej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie 
publicznym, czego nie mozna przewidziec w chwili zawarcia umowy Zleceniodawca moze odst^ic 
od umowy w terminie 30 dni od powziycia wiadomosci o tych okolicznosciach, W tym przypadku 
Zleceniobiorca moze zqdac wyl^cznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czysci umowy. 
Spory wynikle na tie wykonania niniejszej umowy bydq r̂ozstrzygane przez S^dy wiasciwe dIa siedziby 
Zleceniodawcy. 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie maj^ przepisy 
Kodeksu Gywilnego. 
Niniejsz^ umow§ sporzqdzono w trzech jednobrzmî cych egzemplarzach, dwa egzemplarze 
dIa Zleceniodawcy i jeden dIa Zleceniobiorcy. 
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