
GMINA BRUDZEW '• i 

UMOWANr)Od.7021.1.2019 

Niniejsza umowa (zwana dalej "Umow "̂) sporẑ dzona zostate w Brudzewie w dniu 1 lutego 2019 roku pomî dzy: 
• Gmin^ Brudzew, 62 - 720 Brudzew, ul. Turkowska 29, NIP: 668 19 23 110, REGON: 311019409, reprezentowan^przez Pana: 

Pawte Jacaszka - Zast̂ pca Wojta Gminy Brudzew 
zwan^ dalej "Zamawiaĵ cym", 
afirm^: 

• Panem Waldemarem Jankowiakiem prowadẑ cym dziatalnosc pod nazw^ P.H.U. „ELEKTRO-INSTAL" Waldemar Jankowiak, 
z siedzib^ Cichow 34, 62-720 Brudzew, NIP: 668-132-16-70, REGON: 311002366, wpisan^do Centralnej Ewidencji i Informacji 
0 Dziaialnosci Gospodarczej zwan^ dalej „Wykonawc^^'. 

Strony ntniejszej umowy ustalaj^ co nast̂ puje: y y 
' § 1 

PR2EDMI0T UMOWY 
1. Zamawiajqcy powierza, a Wykonawca zobowî uje si^ do wymiany istniejacych energochtonnych opraw oSwietlenia 

w pomieszczeniach budynku gminnej hali sportowe] w Brudzewie przy ul. Powstahcow Wlkp. na oprawy LED. 
2. Szczegotowy zakres rzeczowy obĵ ty umow^okresla oferta Wykonawcy z dnia 31 stycznia 2019r. przedstawia si§ nast̂ puĵ co: 

1) Panel LED 60x60-6sztx220z1= 1320zt 
2) Oprawa Power Light -17szt x 125zt = 2125zt 
3) OprawaAW/EW-11sztx310zi = 3410zt 
4) Wymiana zrodet swiatta na LED - 23szt x 16z1 = 368zl 
5) Dostosowanie opraw pod zrodla LED - 12szt x 150zi = ISOOzl 

3. Wykonawca zobowî zuje si^ wykonac i zakohczyc roboty oraz usunqc wady w catkowitej zgodnosci z postanowieniami niniejszej 
umowy. 

§ 2 
TERMIN REALIZACJt 

Termin zakoficzenla prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nasl^i do dnia do 28.02.2019r. 
§3 

ODBIORYI PROCEDURA 
1. Przedmiotem odbioru jest catosc robot po wykonaniu przedmiotu umowy. 
2. Zakohczenie czynnosci odbiom powtnno nast^ic (zakohczyc) w ci^u 14 dni roboczych liczac od daty rozpocz^cia odbioru. 
3. Z czynnosci odbioru sporz^dza si? protokot. Protokot sporz^dzi Zamawiaĵ cy na wtasnym formularzu i dor^zy Wykonawcy 

w dniu zakohczenia odbioru. 
§ 4 

KARY UMOWNEI ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 
1. Strony zastrzegaĵ  prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zaptaci Zamawiaĵ c kar̂  umown^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 r̂ kojmi - w wysokosci 0,5% 

wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwtoki. Termin zwtoki liczony b^dzie od nast̂ pnego dnia do terminu ustalonego 
na usuni^ie wad, 

3) za odst îenie od umowy z przyczyn lez^ych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia okreSlonego w art. 
5 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiaĵ cy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajcjcego do wysokosci rzeczywiScie^ponĵ sione) 
szkody. yf / 

WYNAGRODZENIE / / \
1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy strony ustalaĵ  wynagrodzenie w kwocie: Ih\jS^ 

Uri^d Gminy Bnidrew. ul. Turkowska 29, 62-720 B'udrew 
I tel. +48 63 279 70 47. fax. +4S 63 239 20 49 rU QZS W <^^\^^ Brudzew NIP: 668-192-31-10, REGON: 311019409 

www.brud;ew.pl. www. bi p. brudzew. pi 
e-mail: ug@brudzew.pl 
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2. 

3. 

4. 

5. 

Netto: 9 023,00 [z\] stownie: dziewî c tysî cy dwadziescia trzy ztote 00/100) 

m{23%) 2 075,29 [z\] [stownie: dwa tysi^e siedemdziesî t pî c ztoty 29//100) 

Brutto: 11 098,29 [z\] [stownie: jedenascie tysî cy trzysta ztoty 00/100) 

Rozliczenie przedmiotu umowy nast^i jedn% faktur̂ ^ koticow .̂ Wykonawca wystawi faktur§ w oparciu o zatwierdzony przez strony w 
terminie ustalonym niniejsz^ umoŵ  protokot odbioai. 
Faktura powinna bye adresowana do: 
Gmina Brudzew 
ul. Turkowska 29 
62-720 Brudzew , ^ , ^ 
NIP: 668 192 31 10 
Ptatnosc b^ie dokonana przelewem z konta Zamawiaĵ ego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, do 14 dni liczac od daty 
otrzymania przez Zamawiaĵ ego faktury. Bl̂ dnie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbiom koncowego spowoduĵ  naliczenie 
ponownego 14-dniowego temiinu pfatnosci od momentu dostarczenia poprawionycti lub brakuĵ ych dokumentow. 
Za dzieh zaptaty uwazany b^ie dzieh wplywu srodkow na rachunek Wykonawcy. 

6. Opoznienie w zaplacie naleznosci powoduje obowî ek zaptaty odsetek ustawowych. 
§6 

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE 
1. Wszelkie zmiany i uzupetoienia tresci umowy wymagaĵ formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci. 
2. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udost̂ pnianiu na zasadacti okreslonych w przepisacti o dost̂ pie do informacji publicznej. 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany 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 powzî cia 
wiadomosci o tych okolicznosciacti. W tym przypadku wykonawca moze z^dac wyt̂ cznie wynagrodzenia naleznego z tytuto 
wykonania cz^sci umowy. 

4. Spory wynikto na tie wykonania niniejszej umowy b^d^ rozstrzygane przez S^dy wlasciwe dla siedziby Zamawiajacego. 
5. Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za biez^ce kontakty s^: 

a. Zamawiaĵ cy: Pawet Jacaszek 
b. Wykonawca: Waldemar Jankowiak 

6. W sprawacti nieuregutowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie maĵ przepisy Kodeksu cywilnego. 
7. Niniejsza umoŵ  sporẑ dzono w trzech jednobrzmî cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla 

Wykonawcy. 

WYKONAWCA ZAMA 

fankowAik 
I C I C t E L 

G M I N A ^ R U D Z E W 
62-720 Brudzew, ul. Turkowska 2S 
pow. tureckl woj. wielkopolskie 

tel. 63 279 83 47, fax 63 289 20 4E 

r u d z e w 
Urr^d Gminy Brudzew, ut. Turkowska 29, 62-720 Brudzew 
tel. +48 63 279 70 47, fax. +4S 63 239 20 49 
Gmina Brudzew NIP: 668-192-31-10, REGON: 311019409 
www.brudzew.pl. www.bip.brudtew.pl 
e-mail • ug@brudzew.pl 


