
GMINABRUDZEW '^^^ 

UMOWANRRSG.6131.12.1.2021 

W dniu 31 marca 2021 roku w Brudzewie pomî zy: 
1. Gmin̂  Brudzew, ul. Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew, NIP: 668 19 23 110, REGON: 311019409 
reprezentowan̂  przez Pana: 
Cezarego Krasowskiego - Wojta Gminy Brudzew 
zwan̂ dalej "Zleceniodawca", 
afirmq, 
2. „KERRIA" Pi6rkowskt sp.j.; ul. 2eromskiego 80, 62-600 Kdo, NIP: 666-20-38-654, KRS 0000269789 
reprezentowan̂  przez Pana Jaroslawa Piorkowskiego 
zwan̂ dalej „Wykonawc^", 
zostata zawarta umowa o nast̂ puĵ cej treSci: 

§ 1 

Zleceniodawca zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania cî cia piel̂ gnacyjne 25 szt. drzew wraz ze 
zr̂ bkowaniem gal§zi na terenie Placu Wolnosci - dziaika nr 250/4, gmina Brudzew. 

§2 

Tennin zakohczenia realizacji prac obĵ tych zam6wieniem ustala si? na dzieh 25 czerwca 2021 roku. 

§3 

1. Wykonawca oswiadcza, te posiada odpowiednie, niezb̂ dne do realizacji przedmiotu umowy uprawnienia 
i kwalifikacje. 
2. Wykonawca oswiadcza, ^e dysponuje niezb̂ dnymi narẑ dzlami i innymi Srodkami niezb^nymi do 
wykonania zobowî zania wynikaĵ cego z niniejszej umowy. 
3. Wykonawca zobowiqzany jest do stosownego zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia prac, 
uporẑ dkowania terenu po zakortczeniu prac oraz zapewnienia gwarancji jakô ci wykonania. 

§4 
Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 strony ustalaĵ  wynagrodzenie w kwocle: 

Netto: 5 500,00 [zt] (slownie: pî c tysî cy pî cset ziotych 00/100) 
VAT(8%): 440,00 zl] (slownie: czterysta czterdziê ci ztotych 00/100) 
Bmtto: 5 940,00 [z\ (slownie: pî c tysî cy dziewî cset czterdziesci ziotych 00/100) 

§5 

1. Zaplata naleznoSci nast^l po wykonaniu przedmiotu umowy - nie wczeSniej n\t po podpisaniu protokoiu 
odbioru wykonanych prac. 



2. Rachunek powinien by6 adresowany do: 
Gmina Brudzew 
ul. Turkowska 29,62-720 Brudzew 
NIP: 66819 23110 

3. Ptatnosc b̂ dzie dokonana przelewem z konta Zleceniodawcy na konto Wykonawcy wskazane na 
rachunku, do 14 dni licz^c od daty otrzymania przez Zleceniodawca rachunku. Bl̂ dnie wystawiony 
rachunek lub brak protokolu odbiom wykonanych prac spowoduje naliczenie ponownego 14-dniowego 
temiinu platnoSci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakuĵ cych dokument6w. 

4. Za dzieh zaplaty uwazany b̂ dzie dzien wplywu srodk6w na rachunek Wykonawcy. 

§6 

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci umowy wymagaĵ fonny pisemnej, pod rygorem niewâ noSci. 
2. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udost̂ pnianiu na zasadach okre6lonych 

w przepisach o dost̂ pie do infonnacji publicznej. 
3. Spory wynikle na tie wykonania niniejszej umowy b^^ rozstrzygane przez Sqdy wla îwe dIa siedziby 

Zleceniodawcy. 
4. Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za bieî ce kontakty s^: 

1) Zleceniodawca: Julita Warach (63 279 83 36), 
2) Wykonawca: Jaroslaw Piorkowski (604097453). 

5. W sprawach nieuregulowanych postanowientami niniejszej Umowy zastosowanie maĵ  przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

6. Niniejsẑ umow? sporẑ dzono w dwoch jednobrzmî cych egzemplarzach, po jednym dIa kaidej ze stron. 

oprac. Julila Warach 

irudzew 
Urz^d Gminy Brudzew ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew 
tel. +48 63 279 83 47, fax. +48 63 289 20 49 
Gmina Brudzew: NIP: 668-192-31-10, REGON: 311019409 
www.brudzew.pl, www.bip.brudzew.pl 
e-mail: ug@brudzew.pl 


