
UMOWA Nr lO§.7013.14.2019 

Niniejsza umowa (zwana dalej "Umow^") zawarta zostala w Brudzew w dniu 11 grudnia 2019 roku pomi^dzy: 
• Gminq Brudzew, 62 - 720 Brudzew, ul. Turkowska 29, NIP: 668-19-23-110, R E G O N : 311019409, reprezentowan^ 

przez Pana: 
Cezarego Krasowskiego - Wojta Gminy Brudzew 
zwan^ dalej "Zamawiaj^cym", 
a: 

• Przedsi^biorstwem Robot Drogowo - Mostowych S.A. z siedzib^ ul. Toruhska 200, 62-600 Koto, 
NIP: 666-10-04-943, R E G O N : 310180924, zarejestrowan^ w Sqdzie Rejonowym w Poznaniu, S^d Gospodarczy, IX 
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S^dowego nr K R S 0000043329, 
zwan^ dalej „Wykonawc^" reprezentowan^ przez: 
Pawta Andrzejczaka - Wiceprezes - Dyrektor 
zwanym dalej „Wykonawc^". 

Strony niniejszej umowy ustalaj^, co nast^puje: 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiaj^cy powierza, a Wykonawca zobowiqzuje s i ^ do wykonania robot budowlanych „Remont nawierzchni 

asfaltowej 2 mostow w ci^gu drog gminnych w msc. Bogdatow i Krwony, gmina Brudzew" w zakresie zgodnym z 
przedmiarem robot; 

2. Szczegolowy zakres rzeczowy obj^ty umow^ okresia oferta Wykonawcy z dnia 10 grudnia 2019 roku. 
3. Wykonawca zobowiazuje s i ^ wykonac i zakohczyc roboty oraz usunqc wady w calkowttej zgodnosci z 

postanowieniami niniejszej umowy, zgodnie z warunkami wynikaj^cymi z obowi^zuj^cych przepisow technicznych i 
prawa budowianego, wymaganiami wynikaj^cymi z obowi^zuj^cych Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami 
rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI 

1. Termin zakohczenia robot budowlanych i wykonania przedmiotu umowy ustala do dnia 24 grudnia 2019 roku 
2. Wykonawca zobowiazuje s i ^ przestrzegac powyzszych termlnbw i wykonac przedmiot umowy 

w terminach zapisanych w niniejszej umowie. 
3. Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie s ^ liczone od dnia roboczego nast^puj^cego po dniu dor^czenia 

pisma. 
§ 3 

ODBIORY 
1. Odbibr koncowy polegat b^dzie na ostatecznym sprawdzeniu ilo^ci i jakosci wykonanych rob6t zgodnie z umow^. 
2. Odbioru koncowego dokonuje s i? po catkowitym zakohczeniu wszystkich robot sktadaj^cych s i? na przedmiot 

umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy. 
3. Zamawiajqcy zobowiazuje s i? najdalej w ci^gu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru 

wyznaczyc dat? i rozpocz^c odbior koncowy. Odbior koncowy zostanie dokonany w ci^gu 14 dni kalendarzowych od 
daty jego rozpocz?cia przez Zamawiajacego (chyba iz w jego trakcie stwierdzono wady, ktore powodujq brak 
moziiwosci dokonania odbioru, wraz ze wszelkimi konsekwencjami dia Wykonawcy, wynikaj^cymi z niniejszej 
umowy). 

§4 , 
GWARANCJA J A K O S C I , R^KOJMIA 

1. Strony postanawiaj^, iz odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytutu r?kojmi za wady przedmiotu umowy wynikajqca z 
kodeksu cywilnego, jaka przystuguje Zamawiaj^cemu, zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, 
w ramach ktorej, zobowiazuje s i? do usuni?cia wad stwierdzonych w tym okresie w terminie 14 dni od daty 
zawiadomienia go przez Zamawiajqcego o ujawnionej wadzie, wzgl?dnie w terminie uzgodnionym z Zamawiajqcym, 
jezeli usuni?cie wady w takim terminie ze wzgl?d6w technologicznych b?dzie niemozliwe. 

2. Termin gwarancji jakoSci ustala s i? na okres 12 miesi?cy licz^c od daty odbioru koncowego przedmiotu u m q ^ i 
przekazania do eksploatacji. 

3. Wykonawca udziela zamawiaj^cemu gwarancji oraz r?koJmi na wszystkie wykonane prace budowlane./inst^l^yjne i 
montazowe. 
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1. 

Jezeli producent urz^dzeri i wbudowanych materialow udziela gwarancji na okres diuzszy, niz okreslony w ust. 2 
wykonawca udziela gwarancji na okres nie krotszy niz gwarantowany przez producenta. 
Zamawiaj^cy moze usunqc 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 zwi^zanymi z zast^pczym usuni^ciem wad Zamawiajqcy obci^za Wykonawcy. 

§ 5 
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

Strony zastrzegaj^ prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie przednniotu umowy. 
W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowiazuje s i? zaptacic Zamawiaj^cemu 
nast?puj^ce kary umowne: 
1) za zwtok? w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,2% 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 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki. Termin zwtoki liczony b?dzie od 
nast?pnego dnia do terminu ustafonego na usuni?cie wad, 

3) za odst^pienie od umowy z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy w wysokosci 30% wynagrodzenia 
umownego. 

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupefniaj^cego do wysokosci rzeczywiscie 
poniesionej szkody jezeli szkoda przewyzsza wartosc kar umownych. 
Wartosc naleznych Zamawiajqcemu kar umownych liczy s i? od calkowitej wartosci zamowienia brutto a nie od 
wartosc poszczegolnych zadan - robot budowlanych. 
Strony uzgadniaj^ ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potr^cane b?d^ z wystawionej przez 
Wykonawc? faktury, a gdyby okazato si? to niemozliwe Wykonawca zobowiqzany jest do zaplaty kar na rachunek 
Zamawiajacego w ci^gu 14 dni od dnia otrzymania noty obci^zeniowej 
Wykonawca wyraza zgod? na potrqcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza umow^. 
Zamawiaj^cy zapiaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwbk? w przekazaniu terenu budowy uniemozliwiaj^c^ rozpocz?cie robot z winy Zamawiajqcego 
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzieri zwioki, 

2) z tytulu odst^pienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 30% wynagrodzenia 
umownego, z wyt^czeniem jednak przypadku w ktorym Zamawiaj^cy skorzysta z umownego prawa odst^pienia 
od umowy na podstawie § 10 niniejszej umowy. 

W przypadkach niewykonania iub nienalezytego wykonania zobowi^zari umownych nieobj?tych odszkodowaniem 
w formie kar umownych tak Wykonawca jak i Zamawiaj^cy b?d^ ponosiii odpowiedzialnosc odszkodowawcz^ na 
zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 KG. 

§ 6 
WYNAGRODZENIE 

Netto: 26 677,10[zt] (stownie: dwadziescia szesc tysi?cy szescset siedemdziesiqt siedem ztoty 
10/100) 

VAT 
(23%): 6 135,73 [zfl (siownie: szesc tysi?cy sto trzydziesci pi?c ztoty 73/100) 

Brutto: 32 812,83 [zl] (stownie: trzydziesci dwa tysi^ce osiemset dwanaScie zioty 83/100.) 

5. 

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyliczone zostato na podstawie kosztorysu ofertowego. 
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi ponizej. 
Rozliczenie przedmiotu umowy nast^pi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu prac. Za roboty wykonane jako 
niezb?dne, choc nie obj?te kosztorysem ofertowym oraz dokumentacj^ przetargowq - wynagrodzenie nie przyslugujt 
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot okreslonemu w ust. 2 jest tzw. wynaflrodzer 
kosztorysowym. 
Rozliczenie przedmiotu umowy nast^pi jedn^ faktury koncowy zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 3 niniaszeHHTiawy. 
Wykonawca wystawi faktury za wykonane roboty budowlanych, w oparciu o zatwierdzony przez strony w termir^ie ̂ I^lonym 



niniejsz^ umow^ odpowiednio protokol odbioru koncowego. 
6. Faktura powinna bye adresowana do: 

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

7. Ptatnosc b?dzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, do 14 dni liczqc 
od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Bt?dnie wystawiona faktura VAT lub brak protokoiu odbioru koricowego 
spowodujq naiiczenie ponownego 30-dniowego terminu piatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakuj^cych 
dokumentow. 

8. Za dzieri zaplaty uwaza si? dat? obci^zenia konta Zamawiajacego tytutem przelewu srodkow finansowych na konto 
Wykonawcy. 

9. Opoznienie w zaplacie naleznosci powoduje obowi^zek zaplaty odsetek. 

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE 
1. Wykonawca od dnia podpisania niniejszej umowy przyjmuje odpowiedzialnosc za wszelkie szkody wywotane swoim 

dzialaniem w stosunku do osob trzecich przy wykonywaniu zadari obj?tych niniejszq umow^ oraz Wykonawca jest 
odpowiedzialny za skutki zdarzeii wynikle z powodu niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za przestrzeganie przez zatrudnionych pracownikow oraz ewentualnych 
podwykonawcow przepisow BHP, ppoz. oraz higieniczno-sanitarnych i porz^dkowych. 

3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaj^ formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci. 
4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udost?pnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dost?pie do informacji 

publicznej. 
5. Spory wynikle na tie wykonania niniejszej umowy b?d^ rozstrzygane przez Sqdy wlasciwe dIa siedziby 

Zamawiajacego. 
6. Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za biez^ce kontakty s ^ : 

1) Zamawiajqcy: Radoslaw Chamera 
2) Wykonawca: Pawei Andrzejczak 

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie maj^ przepisy Kodeksu cywilnego, 
jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowiern publicznych - nie stanowi^ inaczej. 

8. Niniejsza umow? sporzqdzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dIa Zamawiajacego i 
jeden dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJAqr WYKONAWCA 
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