U M O W A NR IOS.2601.9.2019

Niniejsza umowa sporz^dzona zostala w Brudzewie w dniu 5 wrze^nia 2019 roku pomi^dzy:
1. Gmin^ Brudzew, 62 - 720 Brudzew, ul. Turkowska 29, NIP: 668 19 23 110, REGON: 311019409,
reprezentowan^ przez Pana:
Pawla Jacaszka
-Zast^pc^ Wojta Gminy Brudzew
zwan^ dalej "Zamawiaj^cym",
a:
2. Panem Edwardem Mendak prowadzqcym dziatelnosc pod nazw^ P.H.U „EDEK" Edward
Mendak, Janow 35, 62-720 Brudzew NIP: 668-155-64-61, wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, zwanym dalej "Wykonawcy",
Strony niniejszej umowy ustalaj^, co nast^puje:
§1
PR2EDMI0T UMOWY

Wykonawca zobowi^zuje si^ do dostarczenia Zamawiaj^cemu 30 ton w^gla kamiennego ekogroszku
na potrzeby budynku Urzedu Gminy (25 ton) i OSP Brudzew (5 ton).
§2
TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 14 wrzeSnia 2019 roku.
§3
SPOSOB WYKONANIA UMOWY

1.

Opat zostanie dostarczony przez Wykonawcy do: budynkow Urzedu Gminy i OSP Brudzew
na koszt Wykonawcy.
2. Kazdorazowa dostawa odbywat si^ b^dzie w obecno^ci uprawnionego pracownika.
§4
WYNAGRODZENIE

Netto:
VAT
(23%):
Brutto:

2.
3.
4.

5.
6.

20 000,00 [zt] (slownie: dwadziescia tysi^cy zt 00/100)
4600,00 [zfl (stownie: cztery tysi^ce sze66set zt 00/100)
24 600,00[zfl (stownie: dwadzie^cia cztery tysiqce sze^cset ztotych 00/100)

Cena obejmuje wszystkie koszty zwi^zane z realizacji zamowienia, w tym rowniez koszty i optaty
zwi^zane z dostarczeniem przedmiotu zamowienia oraz transportem.
Rozliczenie przedmiotu umowy nastqpi na podstawie taktycznie wykonanej dostawy jednq faktur^
kohcowq.
Naieznosc Wykonawcy b^dzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiajqcego na rachunek
Wykonawcy wskazany w fakturze, po dor^czeniu prawidtowo wystawionej faktury z za^iczonymi
odpowiednimi dokumentami (atesty, certyfikaty), potwierdzonymi przez przedstawiciela Zamawiajqcego.
Faktury powinny bye adresowane do:
Gmina Brudzew
ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew
NIP: 668 19 23 110
Zamawiajqcy zrealizuje faktury w terminie 14 dni od dnia jej dor^czenia.
Za dzieh zaplaty uwazany b^dzie dzieh obci^zenia rachunku Wykonawcy.
§5
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre^ci umowy wymagaj^ formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
2. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udost^pnianiu na zasadach okre^lonych w przepisach
o dost^pie do informacji publicznej.
3. Spory wynikte na tie wykonania niniejszej umowy b^d^ rozstrzygane przez Sqdy wt5i§piwe dIa
siedziby zamawiajqcego.
4. Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za biez^ce kontakty s^:
a) Zamawiajqcy:Radostaw Ghamera

b) Wykonawca: Edward Mendak
5. W sprawach nieuregulowanych postanowienianni niniejszej Umowy zastosowanie maj^ przepisy
Kodeksu cywilnego.
6. Niniejsz^ umow^ sporz^dzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dIa
Zamawiaj^cego i jeden dIa Wykonawcy.
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