
UMOWANr IOS.7021.1.2019 

1. 

2. 

Niniejsza umowa {zwana dalej "Umow^") sporz^dzona zostala w Brudzewie w dniu 11 stycznia 2019 roku 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 
zwang dalej "Zamawiajqcym", 
a firm^: 

• Panem Waldemarem Jankowiakiem prowadz^cym dziatalno66 pod nazwq P.H.U. „ELEKTRO-INSTAL" Waldemar 
Jankowiak, z sledzibq Cichow 34, 62-720 Brudzew, NIP: 668-132-16-70, REGON: 311002366, wpisanq do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Dzia+alnosci Gospodarczej zwanq dalej „Wykonawcq". 

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

PRZEDMIOT UMOWY 
Zamawiaj^cy powierza, a Wykonawca zobowi^zuje si^ do wymiany 64 szt. istniej^cych metalohalogenkowych opraw 
oSwIetlenia areny gtownej { o mocy 400W) w budynku gminnej hali sportowej w Brudzewie przy ul. Powstahcow Wlkp. 
Na oprawy LED 150W (oprawy dostarczy zamawiajgcy) / 
Szczegotowy zakres rzeczowy obj^ty umowq okre^la oferta Wykonawcy z dnia 10 stycznia 2019r. 

3. Wykonawca zobowiqzuje si^ wykona6 i zakohczy6 roboty oraz usuh^d wady w caJkowitej zgodnoSci 
z postanowieniami niniejszej umowy. 

§2 
TERMIN REALIZACJI 

Termin zakohczenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nast^pi do dnia do 15.02.2019r. 
§3 

SPOSOB WYKONANIA UMOWY 
Na kazde z^danie Zamawiaj^cego/lnspektora nadzoru Wykonawca zobowi^zany jest okazac w stosunku do 
wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczehstwa, deklaracj^ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polsk^ 
Normq lub aprobat^ techniczn^. 
Wykonawca, po zapoznaniu si? z sytuacj^ faktycznq, w tym w szczegolnosci ze stanem technicznym i warunkami 
lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezb^dn^ wiedz^ fachowq, kwaiifikacje, doswiadczenie, mozliwosci techniczne, 
finansowe i kadrowe oraz uprawnienia konieczne dIa prawidtowego wykonania umowy i b^dzie w stanie nalezycie 
wykonaC roboty budowlane na warunkach okre&lonych w umowie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczehstwo wszelkich dziatah na terenie budowy. Wykonawca ma 
obowi^zek zna6 i stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotycz^ce ochrony ^rodowiska 
naturalnego i bezpieczehstwa pracy. Opiaty i kary za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w 
odpowiednich przepisach, dotycz^cych ochrony Srodowiska i bezpieczehstwa pracy ponosi Wykonawca. 
Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnoSci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu skfeidowania oraz na 
terenie wykonywanych robot. 
Podczas catego okresu robot Wykonawca zapewni na swoj wtasny koszt dost^p do terenow potozonych w pobli^u 
terenu. 
Wykonawca zobowi^zuje si? do stosowania si? do pisemnych poleceh i 
wykonywania przedmiotu umowy oraz do przed+ozenia Zamawiaj^cemu 
w kazdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentow, materialow i 
prawidtowo6ci wykonania Umowy. 
Wykonawca zobowi^zuje si? do umozliwienia wst?pu na teren pracownikom organu nadzoru budowlanego 
i pracownikom jednostek sprawuj^cych funkcje kontrolne oraz przedstawicielom Zamawiajqcego. 
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petn^ odpowiedzialno§6 za roboty, ktore wykonuje przy pomocy 
podwykonawcow. Podwykonawstwo nie zmienia zobowi^zah Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie 
jak za swoje dziatania. 
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wskazowek Zamawiajqcego w trakcie 
na jego pisemne zqdanie zgtoszone 
informacji potrzebnych mu do oceny 
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§4 
ODBIORY I PROCEDURA 

1. Przedmiotem odbioru jest catoSd robot po wykonaniu przedmiotu umowy. 
2. Zakohczenie czynnosci odbioru powinno nastqpit (zakoriczyb) w ciqgu 14 dni roboczych liczqo od daty 

rozpocz?cia odbioru. 
3. Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostanie stwierdzone, ie przedmiot nie osi^gn^t gotowoSci do odbioru z powodu 

nie zakohczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywi^zania si? z obowi^zkow, o ktorych mowa w niniejszej 
Umowie, Zamawiaj^cy moze odmowid odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce. 

4. Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, 
mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowoSci do odbioru przez Wykonawc?, to Wykonawca nie pozostaje w 
zwtoce z wykonaniem zobowi^zania wynikaj^cego z umowy. 

5. Z czynnosci odbioru sporzqdza si? protok6i. Protokot sporz^dzi Zamawiajqcy na wfasnym formularzu i dor?czy 
Wykonawcy w dniu zakohczenia odbioru. 

^ § 5 . -
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

1. Strony zastrzegaj^ prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienaleiyte wykonanie przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^c kar? umown^ za: 

1) zwtok? w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokoSci 0,5 % wynagrodzenia umownego za ka±dy 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 ka2dy dzieh zwtoki. Termin zwtoki liczony b?dzie od nast?pnego dnia do terminu 

- ustalonego na usuni?cie wad, 
3) za odst^pienie od umowy z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy w wysokoSci 10% wynagrodzenia 

okreSlonego w art. 8 ust. 1 Umowy. 
3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniaj^cego do wysoko6ci rzeczywi^cie 

poniesionej szkody. 
§ 6 

WYNAGRODZENIE 
1. Za wykonanie catofeci przedmiotu umowy strony ustalajq wynagrodzenie w kwocie: 

Netto: 10 000,00 [zt] (stownie: dziesi?d tysi?cy ztoty 00/100) 

VAT (23%) 2 300,00 [zt] (stownie: dwa tysi^ce trzysta zioty 00/100) 

Brutto: 12 300,00 [zt] (stownie: dwanaScie tysi?cy trzysta ztoty 00/100) 

2. Rozliczenie przedmiotu umowy nast^pi jedn^ faktury kohcow^. Wykonawca wystawi faktur? w oparciu o zatwierdzony przez 
strony w terminie ustalonym niniejszq umow^ protokdf odbioru. 

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

4. Ptatnosc b?dzie dokonana przelewem z konta Zamawiajqcego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, do 140 dni liczqc 
od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Bt?dnie wystawiona faktura VAT lub brak protokolu odbioru kohcowego 
spowoduj^ naliczenie ponownego 14-dniowego temiinu platnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych 
dokumentow. 

5. Za dzieh zaptaty uwazany b?dzie dzieh wpfywu ^rodkow na rachunek Wykonawcy. 



2. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udost?pnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informacji 
publicznej. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno6ci powoduj^cej, ie wykonanie umowy nie leiy w interesie publicznym, 
czego nie mo±na byto przewidzie6 w chwili zawarcia umowy, zamawiaj^cy mote odst^i6 od umowy w terminie 30 dni 
od powzi?cia wiadomoSci o tych okolicznoSciach. W tym przypadku wykonawca moze i^dat wyt^cznie 
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz?Sci umowy. 

4. Spory wynikte na tie wykonania niniejszej umowy b^6a^ rozstrzygane przez Sqdy wtaSciwe dIa siedziby 
Zamawiajacego. 

5. Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za biei^ce kontakty sq: 
a. Zamawiajqcy: Pawet Jacaszek 
b. Wykonawca: Waldemar Jankowiak 

6. W sprawach nieuregutowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majq przepisy Kodeksu cywilnego. 
7. Niniejsza umow? spo;zqdzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, dwa ^gzemplarze dIa Zamawiajqcego 

i jeden dIa Wykonawcy. ^ ^ ' , 

WYKONAWCA / ZAMAWIAJ^CY 

szka Rzet^ka-GU 

^ca P r a w n y 

Irudzew 


