
GMINA BRUDZEWI/ 

UMOWA NR RPL6830.3.2021 

Zawarta w dniu 12 maja 2021 r. w Brudzewie pomiędzy: 
1. Gminą Brudzew, ul. Turkowska 29, 62 -720 Brudzew, NIP: 668-192-31-10, REGON: 311019409 reprezentowaną 
przez Pana Pawła Jacaszka — Z-cę Wójta Gminy Brudzew zwaną dalej „Zamawiającym", 
a 
2. Panem Pawłem Cichoniem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne Paweł Cichoń 
z siedzibą ul. Turkowska 29a, 62-720 Brudzew, NIP 668.186-29-28, REGON 301239745, wpisanym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą", 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§1. 
Przedmiot umowy 

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obustronne ustalenie przebiegu granic wraz ze stabilizacją 

znaków granicznych w terenie niżej wymienionych nieruchomości, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako „d( -
drogi, stanowiących własność Gminy Brudzew, oznaczanych nr ewidencyjnymi: 

1) działka nr 346, położona w obrębie geodezyjnym Bratuszyn, gmina Brudzew, 
2) działka nr 491, położona w obrębie geodezyjnym Cichów, gmina Brudzew, 
3) części działki nr 242, położonej w obrębie geodezyjnym Cichów, gmina Brudzew — w liniach rozgraniczających 

z działkami nr: 258, 243/7, 240, 805, położonymi w obrębie geodezyjnym Cichów, gmina Brudzew, 

2.Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy uprawnienia 
i kwalifikacje. 

52. 
Terminy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 10 czerwca 2021 r. 

§3. 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy strony ustalająwynagrodzenie w kwocie: 

Brutto: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) 

w tym: 

za wykonanie przedmiotu zadania wymienionego w 91 ust.1 pkt 1 - 6.000,00 zł brutto 
(słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) 

za wykonanie przedmiotu zadania wymienionego w 91 ust. i pkt 2 - 7.000,00 zł brutto 
(słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) 

za wykonanie przedmiotu zadania wymienionego w 91 ust. i pkt 3 — 2.000,00 zł brutto 
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 
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2. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą wystawiona przez Wykonawcę. Faktura powinna być 
adresowana do: 
Gmina Brudzew, 
ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew, 
NIP: 668-192-31-10 

3. Płatność będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, 
do 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie 
ponownego 14— dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionego dokumentu. 

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień wpływu środków na rachunek Wykonawcy. 

§4 
Postanowienia dodatkowe i końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, 

szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 
4. Wszelkie Spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie, 

a w przypadku braku porozumienia właściwy rzeczowo sąd powszechny. 
5. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 
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