UMOWANRRI.7021.2.2021
Zawarta w dniu 11 stycznia 2021 roku 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 ,^leceniodawc^"
a
2. Panem Jozefem Tylka prowadz^cym dziatalnosc gospodarcz^ pod nazw^ Zaktad KomlniarskI Tylka Jozef z siedzibq Marianow Kolonia 6,
62-704 Kaw^czyn, wpisanym do Centralnej ewidencji i Informacji o Dziaialnosci Gospodarczej, NIP: 668136833, REGON: 310142378 zwanej
w dalszej tresci umowy ,2ieceniobiorcq"
zostala zawarta umowa tresci nast?pujq.cej:
§1
Jlgceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiq^zuje si? do wykonania w budynku Gminnej Hall Sportowej stanowi^cym wlasnosc Gminy Brudzew
' alizowanej w Brudzewie przy ul. Powstancow Wlkp. 35 obowi^zkowe prace kominiarskie zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami Rozporz^dzenie Ministra Spraw Wewn?trznych iAdministracji zdnia 7 czerwca 2010r (Dz.U. Nr 109, poz. 719). Zakres zlecenia obejmuje:
1) czyszczenie okresowe przewodow kominowych (kociol c.o. olejowy) - 2 razy w roku w miesi^cach: marzec i wrzesieh;
2) czyszczenie okresowe przewodow wentylacyjnych -1 raz w roku;
3) badania techniczne przewodow kominowych zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego -1 raz w rok.
§2
Zleceniobiorca zobowi^zany jest do wykonywania obowi^zkowych prac kominiarskich okreslonych w § 1 umowy w terminie od dnIa 2 stycznia
2021rdodnia31 grudnia 2021 r.
§3
Zleceniobiorca zobowiq^zuje si? do usuwania wszelkich nieprawidlowosci stwierdzonych w trakcie czyszczenia i badania technicznego jak:
przekucia, zatozenie kratek wentylacyjnych i wyczystkowych, przd^czenia podtqczeii itp. za odr?bn^ optat^ wynikaj^c^ z cennika po uprzednim
otrzymaniu stosownego zlecenia Zleceniodawcy.
1.

§4
Za wykonanie caJosci przedmiotu umowy strony ustalaj^wynagrodzenie w kwocie:
Netto:
180,00 [zt] (slownie: sto osiemdziesi^t ztotych 00/100)
VAT (23%):
Brutto:

41,40 [zt] (stownle: czterdziesci jeden ziotych 40/100)
221,40 [zt] (slownie: dwiescie dwadziescia jeden ziotych 40/100)

2.

Rozlicznie przedmiotu umowy nast^i jedn^ faktur^ kohcow^ wystawion^ przez Zleceniobiorc? po wykonaniu wszystkich okresowych
czyszczen przewodow kominowych i wentylacyjnych oraz przekazaniu stosownych protokolow.
3. Faktura powlnna bye adresowana do;
Gmina Brudzew
u!. Turkowska 29
62-720 Brudzew
NIP: 668-19-23-110
4. Platnosc b?dzie dokonana przelewem z konta Zleceniodawcy na konto Zleceniobiorcy wskazane na fakturze do 14 dni licz^c od daty
otrzymania przez Zleceniodawc? faktury. Bt?dnle wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 14 - dniowego terminu platnosci od
momentu dostarczenia poprawnych iub brakuj^cych dokumentow.
5. Za dzieti zaptaty uwazany b?dzie dzieii wptywu srodkow na rachunek Zleceniobiorcy.
1.
2.
3.
4.
5.

§5
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagaj^formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Niniejsza umowa jest jawna i podlega udost?pnleniu za zasadach okreslonych w przepisach o dost^pie do Informacji publicznej.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj^cej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
przewidziec w chwili zawarcia umowy Zleceniodawca moze odst^lc od umowy w temiinie 30 dni od powzi?cia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku Zleceniobiorca moze z^dac wyl^cznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cz?sci umowy.
Spory wynikte na tie wykonania niniejszej umowy b?d^rozstrzygane przez S^dy wlasciwe dia siedziby Zleceniodawcy.
Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za biez^ce kontakty s^:
^
a. Zleceniodawca: Grzegorz Ratajczyk {gospodarz gminnej hall sportowej) - tel. 605 227 290
^ - s / //
b. Zleceniobiorca: Jozef Tylka - tel. 609837264
/
-fe

\N sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie maj^ przepisy Kodeksu Cywilnego.
Niniejsz^umow? sporzadzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dia Zleceniodawcy i jeden dia Zleceniobiorcy.
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Urzqd Gminy Brudzew, ul Turkowska 29, 62-720 Brudzew
tel. +48 63 279 70 47, fax. +48 63 289 20 49
Gmina Brudzew NIP: 668-192-3M0, REGON: 311019409
www.brudzew.pl, www.bip.brudzew.pl
e-mail: ug@brudzew.pl

