
UMOWA Nr 10^.7013.23.2019 

rpazdziernika 2019 roku Niniejsza umowa (zwana dale] "Umow^") sporz^dzona zostala w Brudzewie w dniu 
pomi^dzy: 
• Gmin^ Brudzew, 62 - 720 Brudzew, ul. Turkowska 29, NIP; 668 19 23 110, REGON: 311019409, reprezentowan^ 

przez Pana; 
Cezarego Krasowskiego - Wojta Gminy Brudzew 
zwan^ dalej "Zamawiajqcym", 
af i rm^: 

• Panem Waldemarem Jankowiakiem prowadz^cym dzialalnosc pod nazw^ P.H.U. „ELEKTRO-INSTAL" Waldemar 
Jankowiak, z siedziby Cichow 34, 62-720 Brudzew, NIP: 668-132-16-70, REGON: 311002366, wpisanq do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej zwan^ dalej ..Wykonawcy". 

5teDny niniejszej umowy ustalaj^, co nast^puje: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiajqcy powierza, a Wykonawca zobowi^zuje s i^ do wykonania robot budowlanych - zadanie pn.: Rozbudowa 

oswietlenia ulicznego na ul. Turkowskiej w Brudzewie - linia kablowa oswietlenia ulicznego o d+. 137 mb wraz z 
montazem latarni z oprawq LED, zasilanie ze stacji 60153 w msc Brudzew, gm. Brudzew { siup 1/4/1) .zwanych w 
dalszej cz^sci „robotami". 

2. Szczegofowy zakres rzeczowy obj^ty umowq okresia oferta Wykonawcy z dnia 16 pazdziernika 2019r. 
3. Wykonawca zobowi^zuje s i^ wykonac i zakohczyc roboty oraz usun^c wady w calkowitej zgodnosci 

z postanowieniami niniejszej umowy. 
§ 2 

TERMIN REALIZACJI 
Termin zakohczenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastqpi do dnia do 30.11.2019r. 

§3 
SPOSOB WYKONANIA UMOWY 

1. Na kazde zqdanie Zamawiajqcego/lnspektora nadzoru Wykonawca zobowiazany jest okaza6 w stosunku do 
wskazanych materiaiow: certyfikat na znak bezpieczet^stwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Poisk^ 

^ Norm^ lub aprobat^ technlczn^. 
Zamawiajqcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosci^ na cele budowlane. 

3. Wykonawca, po zapoznaniu s i^ z sytuacj^ faktycznq, w tym w szczegolnoSci ze stanem technicznym i warunkami 
lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezb^dnq wiedz^ fachow^, kwalifikacje, do^wiadczenie, mozliwosci techniczne, 
finansowe i kadrowe oraz uprawnienia konieczne dla prawidfowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie 
wykonac roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie. 

4. Zamawiajqcy zobowi^zuje s i^ do protokolarnego przekazania dokumentacji projektowej oraz terenu budowy. 
5. Od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petnq odpowiedzialnosc na zasadach 

ogolnych za szkody wynikte na terenie budowy, az do chwili przej^cia obiektu przez Zamawiajacego. 
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczehstwo wszelkich dziatah na terenie budowy. Wykonawca ma 

obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska 
naturalnego i bezpieczehstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w 
odpowiednich przepisach, dotyczqcych ochrony srodowiska i bezpieczehstwa pracy ponosi Wykonawca. 

7. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnoSci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu sk+adowania oraz na 
terenie wykonywanych robot. 
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8. Podczas catego okresu robot Wykonawca zapewni na swoj w+asny koszt dost^p do terenow potozonych w poblizu 
terenu budowy. 

9. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod 
komunikacyjnych oraz bedzie usuwal wszelkie urz^dzenia pomocnicze i zb^dne materiafy, odpady oraz urz^dzenia 
prowizoryczne. Po zakohczeniu robot Wykonawca zobowiqzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazac go 
Zamawiaj^cemu w terminie ustalonym na odbior robot. 

10. Wykonawca zobowi^zuje s i^ do stosowania s i^ do pisemnych poleceh i wskazowek Zamawiajacego w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy oraz do przedtozenia Zamawiajqcemu na jego pisemne zadanie zgloszone 
w kazdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentow, materiatow i informacji potrzebnych mu do oceny 
prawidlowosci wykonania Umowy. 

11. Wykonawca zobowi^zuje sie do umozliwienia wst^pu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
i pracownikom jednostek sprawuj^cych funkcje kontrolne oraz przedstawicielom Zamawiajqcego. 

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petnq odpowiedztalnosc za roboty, ktore wykonuje przy pomocy 
podwykonawcow. Podwykonawstwo nie zmienia zobowi^zan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie 
jak za swoje dzialania. 

1. Przedmiotem odbioru jest cafosc robot po wykonaniu przedmiotu umowy. 
2. Przy odbiorze Wykonawca przekaze nast^puj^ce dokumenty: 

1) oswiadczenie Wykonawcy (kierownika budowy) o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym, 
warunkami zgfoszenia do wlasciwego Wydzialu Architektury i Budownictwa, obowi^zujqcymi przepisami 
normami; 

2) dokumentacji powykonawczq ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy; 
3) wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i specyfikacje techniczne na 

zastosowane i wbudowane materiaty i urz^dzenia; 
4) stosowne protokoty odbiorow technicznych, badah i sprawdzeh; 
5) dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiafy i urzqdzenia; 
6) inwentaryzacji geodezyjn^ powykonawczq. 

3. Zakohczenie czynnosci odbioru powinno nast^pic (zakohczyc) w ci^gu 14 dni roboczych liczac od daty 
rozpocz^cia odbioru. 

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osi^gnqt gotowosci do odbioru z powodu 
nie zakohczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywi^zania s i^ z obowiqzkow, o ktorych mowa w niniejszej 
Umowie, Zamawlaj^cy moze odmowic odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwfoce. 

5. Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, 
mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawcy, to Wykonawca nie pozostaje w 
zwtoce z wykonaniem zobowiqzania wynikaj^cego z umowy. 

6. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot. Protokof sporz^dzi Zamawiajqcy na wtasnym formularzu i dor^czy 
Wykonawcy w dniu zakohczenia odbioru. 

§ 5 

GWARANCJA JAKOSCI, R^KOJMIA 
1. Strony postanawiaj^, iz odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytutu r^kojmi za wady przedmiotu umowy wynikaj^ca z 

kodeksu cywilnego, jaka przysfuguje Zamawiajqcemu, zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, 
w ramach ktorej, zobowiqzuje s i^ do usuni^cia wad stwierdzonych w tym okresie w terminie 5 dni od daty 
zawiadomienia go przez Zamawiajacego o ujawnionej wadzie, wzgl^dnie w terminie uzgodnionym z Zamawisfl^cym, 

§ 4 
ODBIORY I PROCEDURA 



2. Termin gwarancji ustala s i^ na okres 36 m-cy liczac od daty odbioru kohcowego przedmiotu umowy i przekazania do 
eksploatacji. 

3. Wykonawca udziela zamawiajqcemu gwarancji oraz r^kojmi na wszystkie wykonane prace budowlane, instalacyjne i 
dotyczace zainstalowania wyposazenia. 

4. Jezeli producent urzqdzeh i wbudowanych materialow udziela gwarancji na okres dtuzszy, niz okre^lony w ust. 2 
wykonawca udziela gwarancji na okres nie krotszy niz gwarantowany przez producenta. 

5. Zamawiaj^cy moze usun^c w zast^pstwie wykonawcy i na jego koszt wady nie usuni^te w uzgodnionym z 
Wykonawcy terminie, o ktorym mowa powyzej, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy. Kosztami zwiqzanymi z 
zast^pczym usuni^ciem wad Zamawiaj^cy obciqza Wykonawcy. 

§ 6 
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

1. Strony zastrzegajq prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zapfaci Zamawiajqc kar^ umownq za: 

1) zwtok^ w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh 
^ zwtoki, 

2) za zwtok^ w usuni^ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i r^kojmi - w wysokosci 0,5% 
wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwtoki. Termin zw+oki liczony bedzie od nast^pnego dnia do terminu 
ustalonego na usuni^cie wad, 

3) za odst^pienie od umowy z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia 
okreslonego w art. 8 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiscie 
poniesionej szkody. 

§ 7 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie calosci przedmiotu umowy strony ustalaj^ wynagrodzenie w kwocie: 

Netto: 20 000,00 [z+] (stownie: dwadziescia tysi^cy ztotych 00/100) 

VAT (23%) 4 600 ,00 [z\] (slownie: cztery tysi^ce szescset zfotych 00/100) 

Brutto: 24 600,00 [zi] (stownie: dwadziescia cztery tysiqce szescset ztotych 00/100) 

^ Rozliczenie przedmiotu umowy nastqpi jedn^ faktury kohcow^. Wykonawca wystawi faktury w oparciu 
0 zatwierdzony przez strony w terminie ustalonym niniejsz^ umow^ protokot odbioru. 

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

4. Platnosc bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, do 140 dni liczac 
od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Bt^dnie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru kohcowego 
spowoduj^ naliczenie ponownego 14-dniowego terminu platnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujqcych 
dokumentow. 

5. Za dzieh zaplaty uwazany bedzie dzieh wpfywu srodkow na rachunek Wykonawcy. 
6. Opoznienie w zapfacie naleznosci powoduje obowiazek zapfaty odsetek ustawowych. ^ 

§ 8 
POSTANOWIENIA DODATKOWE 1 KONCOWE 
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1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagaj^ formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci. 
2. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udost^pnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dost^pie do informacji 

publicznej. 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, 

czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, zamawiaj^cy moze odstqpic od umowy w terminie 30 dni 
od powzi^cia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku wykonawca moze zqdac wytqcznie 
wynagrodzenia naleznego z tytufu wykonania cz^sci umowy. 

4. Spory wynikfe na tie wykonania niniejszej umowy b^dq rozstrzygane przez S^dy wlasciwe dla siedziby 
Zamawiajacego. 

5. Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za biez^ce kontakty s^: 
a. Zamawiajqcy: PawelJacaszek 
b. Wykonawca: Waldemar Jankowiak 

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majq przepisy Kodeksu cywilnego. 
7^ Niniejsza umow^ sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego 
" ^ i jeden dla Wykonawcy. 

WYKONAWCA 

E^.^^I^7a()-'^ST•vL 
aldernafluankoiviai 

ZAMAWIAJACY 

/ Cezan ̂ J^asowski 
V / / / ' it 
GM BRUDZEW 

62-720 Brudzew. ul. Turkowska 29 
pow. turecki woj. wielkopolskie 

tel. 63 279 83 47, fax 63 289 20 4'. 
NIP 668 192 31 10 REGON 31101940: 

i^^i Rzetucka-Gil 

i^ca P r a v v n y 
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