Zawana w dniu 18 maja 2021r. pomiędzy Gminą Brudzew z siedzibą w Brudzewie ul. Turkowska 29, 62 -720

Brudzew zwaną dalej „Zamawiającym" reprezentowaną pnzez:

Pana Pawła Jacaszka - Zastępcę Wójta Gmlny Brudzew

a
PaniąMariąKołodziejczakprowadząpądziałalnośćgospodarcząpodnazwą„ARENDAWYCENANIERUCHOMOŚCI
KOŁODZIEJCZAK MARIA", wpisaną do Centralnej Ewidencji i lnfomacji o Dziatalności Gospodarczej z siedzibą
62 -510 Konin, ul. Hirszfelda 16,

NIP 665-109-86-12, REGON 300402605 -reprezentowaną przez Panią Edytę

Ostrowską, zwaną dalej „Wykonawcą"
§1

Zamawiający powierza, a Wykonawca prz)muje do wykonania sporządzenie opinii w zakresie określenia wartości
infrastruktury wodociągowej -odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w msc. Cichów o długości 140 mb, biegnącej

w ciągu dziaek, oznaczonych nr ewidencyjnymi: 353, 354, 355, 356, 357 i 191/4, położonych w obrębie geodezyjnym
Cichów, gmina Brudz©w, w związku z planowanym przejęciem przez Gminę Brudzew przedmiotowego odcinka sieci

wodociągowej.

§2
Termin rozpoczęcia umowy ustala się na dzień 18 maja 2021 r.

§3
Temin zakończenia umowy ustala się na dzień 4 czerwca 2021 r.

§4
1. Wykonawca ośwriadcza, Że posiada odpowiednie,

niezbędne do

realizacji przedmiotu umowy uprawnienia

i kwalifikacje.

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez

zgody Zamawiającego.
§5
1.Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 200,00 zt /słownie: dwieście

złotych 00/100 bnjfto w tym podatek VAT.

2.

Rozliczenie

przedmiotu

umowy

być adresowana do:
Gmina Brudzew,

ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew,
NIP: 668-192-31 -10.

nastąpi

jedną fakturą wystawioną przez

Wykonawcę.

Faktura

porinna

3.PbtnośćbędziedokonanapRelewemzkontiZamawiająpegonakonloWykonawcywskazanenaftikturze,dot4dni

liczącoddavotrzymaniapEezZamawiająpegofaktuvBtiniewystawionafakturaspowoduienaliozenieponownego
14-dniowegotemijnumtnościodmomentudostarczeniapoprawionegodokumentu.

4.ZadzieńzaHavuważanybędziedzieńwmuśrodkównarachunekWykonaw
§6
1.Wszelkiezmjanyiuzupełnieniatreściumowywymagająłomiypisemnej,podrygoremnieważności.

2.Ninieiszaumowajestjawnaipodlegaudostępnianiunazasadachokreślonychwpizepisachodostępiedoinbmacii
publicznej.

3. W sprawach nieu"ulowanych niniejszą umową mają zasto§owanie phzepisy pmwa polskiego, w szczególności
przepisyustawyzdnia23kwietnia1964r.Kodek§cywilny.

4. Wszelkie §prawy wynikaiące z realizacji po§tanowień niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie,

awp"padkubrakuporozumjeniawlaściwyrzeczowosądpowszechny.

5. Niniejszą umowę §poĘdzono w tHech jednobmią% egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawjająpego
i jeden dla Wykonawcy.
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