
UMOWA 0 DZIELO NR IO§7013.2.2019 

Zawarta w dniu 8 sierpnia 2019r. w Brudzewie pomî dzy; 
1. Gmin^Brudzew, ul. Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew, NIP; 668-19-23-110, REGON: 311019409 reprezentowan^przez Pana: 
Cezarego Krasowskiego - Wojta Gminy Brudzew 
zwan^dalej "Zamawiaĵ cym", 
a 
2. Pani^ Martyn^ Maciejewsk ,̂ prowadzqcq dzia^alnosc gospodarcz^ pod nazw^ Biuro Projektowe Martyna Maciejewska z siedzib^ 
ul. L. Kruszyhskiego 37, 62-700 Turek; NIP: 668 192 53 56, REGON: 369835434; wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci 
Gospodarczej zwan^dalej "Wykonawcy", 
zostaia zawarta umowa o nast̂ puĵ cej tresci: 

§ 1 -
Przedmiot umowy 

1. Zamawiaĵ cy zleca wykonanie a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzielo w postaci dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej 
obejmuĵ cej zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Brudzew-Kolnica-Galew w msc. Kolnica, Gmina Brudzew" zgodnie z ofert̂  Wykonawcy 
z dnia 7 sierpnia 2019r. 

2. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie: 
a. projekt budowlano-wykonawczy - 4 egz., 
b. przedmiar robot - 1 egz. 
c. kosztorys inwestorski - 1 egz. 
d. Specyfikacj? Technicznq Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - 1 egz., 
e. wersj? elektroniczn :̂ dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot; 
f. uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji, 

1) Przekazywana dokumentacja b^dzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma sKjzyc. 
Zawierac b?dzie wymagane potwierdzenia sprawdzeh rozwi^ah projektowych w zakresie wynikaĵ cym z przepisow, wymagane opinie, 
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikaĵ cym z przepisow. 

2) Wykonawca przed przyst^ieniem do prac projektowych przedstawi Zamawiaĵ cemu szczegotowe wytyczne projektowe oraz uzyska ich 
akceptacj?. 

3) Dokumentacj? skladaĵ c^ si? na przedmiot niniejszego zamowienia wykonawca zobowî zany jest wykonac zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z obowî uĵ cymi przepisami, 
normami oraz standardami branzowymi, zawartymi m.in. w: 
a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.). 
b) Rozporz^dzeniu Ministra Inlrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 
2072). 

c) Rozporz^dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporz^dzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych 
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

3. Zamawiaĵ cy zobowî zuje si? do udost?pnienia wszelkich niezb?dnych do nalezytego wykonania umowy dokumentow, znajduĵ cych si? 
w jego posiadaniu oraz do udzielania wszelkich niezb?dnych wyjasnieh, w tym w szczegolnosci w sytuacji braku istnieĵ cej dokumentacji. 

4. Zamawiaĵ cy zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezyt̂  starannosci^ w sposob zgodny z ustaleniami, okreslonymi w decyzji 
0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustaw, przepisami i obowî zuĵ cymi Polskimi Normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

5. Zamawiaĵ cy zobowî uje si? ponadto do udzielenia pisemnego upowaznienia Wykonawca do reprezentowania Zamawiaĵ cego w sytuacji, gdy 
dokument taki b?dzie wymagany. 

§2 . 
Terminy 

1. Przyjmuĵ cy zamowienie zobowî zany jest oddac ukohczon^ dokumentacj? w terminie do dnia 30 wrzesnia 2019r. 
2. Dokumentem potwierdzaĵ cym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej jest protokot odbioru, przygotowany w dwoch egzemplarzach 

1 podpisany przez Strony umowy. 
3. Protokoi odbioru stanowi podstaw? do wystawienia rachunku obejmuĵ cego wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy. 
4. Podpisanie protokolu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej. 



§ 3 
Wynagrodzenie 

,. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaĵ  wynagrodzenie w kwocie: 

Brutto: 12 000,00 [z\] (slownie: dwanascie tysî cy zioty 00/100) 

4. 

Rozliczenie przedmiotu umowy nast^i jednym rachunkiem wystawionym przez Wykonawc? w oparciu o zatwierdzony przez strony w terminie 
ustalonym niniejsz^umow^protok6l odbioru. 
Faktura powinna bye adresowana do: 
Gmina Brudzew 
ul. Turkowska 29 
62-720 Brudzew 
NIP: 668-19-23-110 
P(atnosc b?dzie dokonana przelewem z konta Zamawiajqcego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, do 14 dni licz^c od daty otrzymania 
przez Zamawiaĵ cego faktury. Bî dnie wystawiona faktura lub brak protokotu odbioru koiicowego spowoduĵ  naliczenie ponownego 14-
dniowego terminu platnosci od momenta dostarczenia poprawionych lub brakuĵ cych dokumentow. 
Za dzieh zaplaty uwazany b?dzie dzieh wplywu srodkow na rachunek Wykonawcy. 
Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawc? zamowienia jest dokonanie odbioru wykonanych prac, stwierdzone podpisami 
upowaznionych przedstawicieli stron umowy. 

§ 4 
Postanowienia dodatkowe i kohcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaĵ  formy pisemnej, pod rygorem niewaznoSci, 
2. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udost?pnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dost̂ pie do informacji publicznej. 
3. W razie zaistnienia istotnej zmtany okolicznosci powoduĵ cej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto 

przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiaĵ cy moze odst^ic od umowy w terminie 30 dni od powzi?cia wiadomosci o tych 
okolicznosciach. W tym przypadku Zamawiaĵ cy moze z^dac wyt̂ cznie wynagrodzenia naleznego z tytuiu wykonania cz?sci umowy. 

4. Spory wynikie na tie wykonania niniejszej umowy b?dci rozstrzygane przez S^dy wtasciwe dia siedziby Zamawiaĵ cego. 
5. Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za biezqce kontakty s^: 

1) Zamawiaĵ cy: Pawel Jacaszek 
2) Wykonawca: Martyna Maciejewski. 

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie maĵ przepisy Kodeksu cywilnego. 
7. Niniejsz^ umow? sporz^dzono w trzech jednobrzmî cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dIa Zamawiaĵ cego i jeden dIa Wykonawcy. 
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