UMOWA NR PMR.6831.4.2019
Zawarta w dniu 25 marca 2019r. w Brudzewie pomi^dzy:
1. Gmin^ Brudzew, ul. Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew, NIP: 668-192-31-10, REGON: 311019409
reprezentowan^ przez Pana:
Cezarego Krasowskiego
- Wojta Gminy Brudzew
zwan^dalej "Zamawiaj^cym",
a
2. Panem Pawtem Cichoniem prowadz^cym dzialalnosc gospodarcz^ pod nazw^ Uslugi
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^pujq^cej tresci:
§1.
Przedmiot umowy
: c
1. Zamawiajqcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z art. l i d ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (t.j. Dz. U z 2018r., poz. 1474) mapy. zawieraj^ce projekty podziatu nieruchomosci
oznaczonych nr ewidencyjnymi: 282 - obr^b geodezyjny Krwony, gm. Brudzew, 5039/1, 5039/6 obr^b geodezyjny Kuznica Janiszewska, gm. Brudzew oraz 808, 809, 806/3 i 907 - obr^b
geodezyjny Janiszew, gm. Brudzew wraz z badaniem k s i ^ wieczystych oraz wyniesieniem
przedmiotowych projektow podzialu na gruncie dia inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej Nr
642532P Kozmin - Sacaly - Knwony - Wola, gmina Brudzew". Kazda z map sporz^dzona zostanie
w 7 egzemplarzach.
2. Wykonawca zobowiazuje si§ do dostarczenia wszystkich dokumentow podziatowych niezbednych
do ziozenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej na podstawie
ustawy, 0 ktorej mowa w ust. 1.
3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy
uprawnienia i kwalifikacje.
4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje osobami niezb^dnymi do wykonania zobowiq^zania
wynikaj^cego z niniejszej umowy
§ 2.
Terminy
1. Wykonawca zobowi^zany jest zrealizowac przedmiot umowy:
1) w zakresie wykonania map zawieraj^cych projekty podzialu nieruchomosci wymienionych
w § 1 ust. 1 niniejszej umowy - do dnia 31 maja 2019 roku,
2) w zakresie wyniesienia przedmiotowych projektow podzialu na gruncie - w terminie
1 m-ca od dnia, w ktorym decyzja Starosty Tureckiego o zezwoleniu na realizacji inwestycji
drogowej dIa inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 642532P Kozmin - Sacaly - Krwony
- Wola, gmina Brudzew", stanie s\q ostateczna.
§3
Wynagrodzenie
1. Zawykonanie przedmiotu umowy stronyustalaj^ wynagrodzenie wkwocie:
Brutto:

6.650,00 zl

stownie: szesc tysi^cy szescset pi^cdziesi^t
ziotych 00/100

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

v
;•
•

3. Ptatnosc b^dzie dokonana przelewem z konta Zamawiaj^cego na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze, do 14 dni licz^c od daty otrzymania przez Zamawiajq^cego faktury.
4. Za dzieti zaplaty uwazany b^dzie dzieh wplywu srodkow na rachunek Wykonawcy.
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§4
Postanowienia dodatkowe i kohcowe
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaj^ formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ maj^ zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
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
Niniejsz^ umow^ sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dIa Zamawiajq^cego i jeden dIa Wykonawcy.
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