
UMOWA 0 DZIELO NR IOS.7013.5.2019 

Zawarta w dniu 8 kwietnia 2019r. w Brudzewie pomi^zy: 
1. Gminq Brudzew, ul. Turkowska 29,62 - 720 Brudzew, NIP: 668-19-23-110, REGON: 311019409 reprezentowanq przez Pana: 
Cezarego Krasowskiego - Wojta Gminy Brudzew 
zwan^dalej "Zamawiaj^ym", 
a 
2. Panem Hieronimem Madejewskim, prowadz^m dziatalnosc gospodarcz^ pod nazw^ Projektowanie i Budowa Drog Hieronim Maciejewski z 
siedzib^ Cisew 21A, 62-700 Turek; NIP: 668 120 30 02, REGON; 311080863; wpisanym do Centralnej Ewidenqi i Informaqi o Dzialalnosd 
Gospodarczej zwan^ dalej "Wykonawce", 
zostala zawarta umowa o nast^puj^j tresd: 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiaj^y zleca wykonanie a Wykonawca przyjmuje do wykonania dziek) w postaci dokumentaqi projektowej techniczno-kosztorysowej 
obejmuj^ zadania pn.: 'Budowa drogi gminnej nr 642557 w msc. Bierzmo, Gmina Brudzew' zgodnie z ofert^ Wykonawcy z dnia 4 kwietnia 
2019r 

2. Przedmiot zamdwienia otwjmuje wykonanie; 
a. projekt budowlano-wykonawczy - 4 egz., 
b. pfzedmiar robot - 1 egz. 
c. kosztorys inwestorski - 1 egz, 
d. Specyfikaq^ Technicznq Wykonania i Odbiofu Robbt Budowlanych - 1 egz., 
e. wersj^ elektroniczn^; dokumentaqi projektowej, przedmiaru robbt, specyfikaqi tedinicznej wykonania i odbioru rob6t; 
f. uzyskanie wszelkich uzgodnieh, opinii i decyzji niezb^nycti do uzyskania zezwolenia realizacji inwestyqi drogowej (ZRID), 

1) Przekazywana dokumentaqa b^zie wzajemnie skoordynowana technicznie j kompletna z punktu wtdzenia celu. ktoremu ma shjzyd. 
Zawierac b^zie wymagane potwierdzenia sprawdzeii rozwi^aii projektowych w zakresie wynikaj^cym z przepis6w, wymagane opinie, 
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikaj^ym z przepisow, 

2) Wykonawca przed przyst^ieniem do prac pro|ektowych przedstawi Zamawiaj^mu szczegotowe wytyczne projektowe oraz uzyska ich 
akceptaq^. 

3) Dokumentaqi skladaj^c^ si^ na przedmiot niniejszego zambwienia wykonawca zobowi^any jest wykonac zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z obowi^uj^ymi przepisami, 
normami oraz standardami braniowymi, zawartymi m.in. w: 
a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowiane (t.j, Dz.U. z2006f. Nr 156 poz, 1118zezm,). 
b) Rozporz^zeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaqi projektowej, 

specyfikaqi technk:znych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkqonalno-uzytitowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 
2072). 

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

3. Zamawiaj^ zobowi^je si^ do udost^pnienia wszelkich niezb^nych do nalezytego wykonania umowy dokumentow, znajduj^ch si? 
w jego posiadaniu oraz do udzielania wszelkich niezb^nych wyjasnieh, w tym w szczegolnosci w sytuaqi braku istnlej^cej dokumentaqi 

4. Zamawiaj^y zapewnj opracowanie dokumentaqi projektowej z nalezyt^ starannosa% w sposob zgodny z ustaleniami. okreslonymi w decyzji 
0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustaw, przepisami i obowi^uj^ymi Polskimi Normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej 

5. Zamawiaj^ zobowi^je si^ ponadto do udzielenia pisemnego upowaznienia Wykonawca do reprezentowania Zamawiaĵ cego w sytuaqi, gdy 
dokument taki b^zie wymagany. 

§2. 
Tenniny 

1. Przyjmuje zamdwienie zobowî zany jest oddac ukonczonq dokumentaqi w terminie do dnia 31 lipca 2019r 
2 Dokumentem potwierdzaĵ cym dokonanie odbtonj dokumentaqi projektowej jest protokot odbioru, przygotowany w dwoch egzemplarzach 

1 podpis^y przez Strony umowy. 
3. Protokol odbioru stanowi podstaw^ do wystawienia rachunku obejmuĵ cego wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy. 
4. Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentaqi projektowej. 



§3 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaJaĵ  wynagrodzenie w kwocie: 

Netto; 24 300,00 [zt] (stownie: dwadztesda cztery tysi^ce trzysta ̂ t y 00/100) 

VAT 
(23%): 

5 589,00 [zll (slownie: pifc tysi^cy pi^cset osiemdziesiqt dziewi^c ztoty 00/100) 

Brutto: 29 889,00 [zl] (slownie: dwadzie^ dziewi^c tysi^cy osiemset osiemdziesi^t dziewi^b 00/100) 

2. Rozliczenle przedmiotu umowy nast^i jednym ractiunkiem wystawionym przez Wykonawcy w opardu o zatwierdzony przez strony w tenninie 
ustatonym niniejsz^ umowq protokol odliioru. 

3. Faktura powinna bye adresowana do: 
Gmina Brudzew 
ul. Turkowska 29 
62-720 Brudzew 
NIP; 668-19-23-110 

4. Ptatno^ b^dzie dokonana przelewem z konta Zamawiaĵ cego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, do 14 dni licz^ od daty otrzymania 
przez Zamawiaĵ cego faktury Bl̂ dnie wystawiona faktura lub brak protokotu odbioru kohcowego spowoduj^ naliczenie ponownego 14-
dniowego terminu ptatnosd od momentu dostarczenia poprawionydi lub brakuj^ydi dokumentow. 

5. Za dzieh zaplaty uwazany b^dzie dzieii wplywu srodkow na rachunek Wykonawcy. 
6. Wanjnkiem wystawienia faktury przez Wykonawcy zanxDwIenia jest dokonanie odbioru wykonanych prac, stwierdzone podpisami 

upowainionych przedstawicieli stron umowy. 

§4 
Postanowienia dodatkowe i koncowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresd unrowy wymagajq formy pisemnej, pod rygorem niewaznosd. 
2. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udost^pnianiu na zasadach okre^ych w przepisach o dost^pte do informaqi publicznej. 
3 W razie zaistnienia istotnej zmiany okdiczno^l powoduj^. ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie moina byto 

przewidzlec w ctiwili zawarda umowy, Zamawiaj^y moze odst^pic od umowy w terminie 30 dni od powzi^aa wiadomosd o tych 
okoliczno^ach W tym przypadku Zamawiaj^ moze z^ac wyt^cznie wynagrodzenia naie^ego z tytulu wykonania c z ^ ^ umowy. 

4. Spory wynlkte na tie wykonania niniejszej unwwy b^d^ rozstrzygane przez S^y wtasdwe dia siedziby Zamawiaĵ cego 
5. Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za b i e z ^ kontakty s^: 

1) Zamawiaj^y: PawelJacaszek 
2) Wykonawca; Hieronim Madejewski 

6. W sprawach nieuregulowanycti postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie maj^ przepisy Kodeksu cywilnego. 
7 Ninlejsz^ umow^ sporz^zono w trzech jednobrzmi^ch egzemplarzach. dwa egzemplarze dIa Zamawiaĵ cego i jeden dIa Wykonawcy. 

rudzew 


