UMOWA Nr lO$.2601.1.2020

Niniejsza umowa (zwana dalej "Umow^") zawarta zostaia w Brudzew w dniu 23 stycznia 2020 roku
pomi^dzy:
1 . Gminq Brudzew, 62 - 720 Brudzew, ul. Turkowska 29, NIP: 668-19-23-110, R E G O N : 311019409
reprezentowanq przez Pana:
Pawta J a c a s z k a
- Zast^pc^ Wojta Gminy Brudzew
z w a n ^ dalej "Zamawiaj^cym",
a:
2.

Transport i Sprzedaz Kruszyw Kicihski Jerzy przedsi^biorstwo w spadku,
Obr^bizna 7,
62-700 Turek, NIP: 668-000-97-46, R E G O N : 310146732 wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziaialno6ci Gospodarczej
Reprezentowanq przez:
Pani^ Lucja Ktcihska - zarz^dca sukcesyjny
zwanym dalej „Wykonawc^".
Strony niniejszej umowy ustaiaj^, co nast^puje:

§1
P R Z E D M I O T UMOWY
Zamawiaj^cy zleca, a Wykonawca zobowiqzuje s i ^ do sprzedazy piasku i pospoiki,
utrzymania drog gminnych wraz transportem na piac Zakladu Gospodarki Komunalnej:
1.
2.

na potrzeby

posp6lki do zwirowania dr6g gminnych - do 2 500 ton.
piasku plukanego do zimowego utrzymania drog - do 500 ton,
§2
TERMIN REALIZACJI

Termin wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020r.

1.

§3
WYNAGRODZENIE
Z
a wykonaniekwot^
przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w §1 strony ustalaj^ wynagrodzenie
maksymaln^
w wysokosci:

na

Netto:

49 000,00 [zfl

(slownie: czterdzieSci dziewi^c tysi^cy 00/100 ziotych)

VAT
(23%):

11 270.00 [zl]

(stownie: jedenascie tysi^cy dwiescie siedemdziesi^t ztoty 00/100)

Brutto:

60 270,00 [z\]

(stownie: szescdziesiqt tysi^cy dwiescie siedemdziesiqt zioty 00/100 )

Cena jednos tkowe z a 1 tone pospotki z transportem :
Netto:

16,50 [zfl

VAT
(23%);

3,79 [zl]

Brutto:

20.29 [z\]

(slownie: szesnascie ztotych 50/100)
(slownie: trzy ztote 79/100)
(stownie: siedemnascie ziotych 29/100)

''^

Cenajednos tkowe za 1 tone piasku plukanego:
Netto:

15,50 [zl]

VAT
(23%):

3,57 [zl]

Brutto:

19.07 [zl]

(slownie: pi^tnascie ziotych 50/100)
(slownie: trzy ziote 57/100)
(slownie: dziewi^tnascie ziotych 07/100)

2. Rozliczenie przednniotu umowy nast^pi czterema fakturami: do 15 marca, 15 maja, 15 wrzesnia i 20
grudnia, wystawionymi przez Wykonawc^ w oparciu o zatwierdzone przez strony w terminie ustalonym
niniejszq umow^ protokoly odbioru,
3. Kwota, jaka zostanie zaplacona Wykonawcy zaiezna b^dzie od zakresu ilosciowego kruszyw odebranych
przez Zamawiaj^cego
4. Ptetno^c b^dzie dokonana przelewem z konta Zamawiaj^cego na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze, do 14 dni licz^c od daty otrzymania przez Zamawiaj^cego faktury. B l ^ n i e wystawiona faktura V A T
lub brak protokolu odbioru kohcowego spowoduj^ naliczenie ponownego 14-dniowego terminu platnosci od
momentu dostarczenia poprawionych lub brakuj^cych dokumentow.
5. Za dzien zaplaty uwazany b^dzie dzieh wplywu srodkow na rachunek Wykonawcy.
6. Opoznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowiqzek zaplaty odsetek ustawowych.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

§4
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaj^ formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Niniejsza umowa jest jawna i podlega udost^pnianiu na zasadach okreslonych w przepisach
o dost^pie do informacji publicznej.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie pubticznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, zamawiaj^cy
moze odst^pic od umowy w terminie 30 dni od powzi^cia wiadomosci o tych okoliczno^ciach.
W tym przypadku wykonawca moze z ^ d a c wyl^cznie wynagrodzenia naieznego z tytulu wykonania
cz^sci umowy.
Spory wynikle na tie wykonania niniejszej umowy b^dq rozstrzygane przez S^dy wlasciwe dia siedziby
Zamawiaj^cego.
Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi z a biez^ce kontakty s ^ :
1) Zamawiaj^cy: Radoslaw Chamera, Justyna Kowalewska
2) Wykonawca: Lucja Kicinska
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie maj^ przepisy
Kodeksu cywilnego.
Niniejsza umow^ sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dia
Zamawiajqcego i jeden dia Wykonawcy.
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