
GMINA BRUDZEW 
UMOWANrlOS.3032,1,2019 

Zawarta w dniu 13 maja 2019r. w Brudzewie pomî dzy: 

Gmin^ Brudzew, ul, Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew, NIP: 668-19-23-110 REGON: 311019409 reprezentowan^ 
przez Pan a: 
Cezarego Krasowskiego - Wojta Gminy Brudzew 
zwan^dalej "Zamawiajqcym", 
a 
Panem Arkadiuszem Bartosikiem, prowadz^cym dziatalnosc pod nazw^ Arkadiusz Bartosik Przedsi^biorstwo 
Wielobranzowe Turimpex z siedzib^ ul. Tamka 18, 62-700 Turek, NIP 668-165-50-00, REGON 311089611 wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, posiadaj^cy uprawnienia nr WKP/0286/OWOS/10, zwanym 
dalej Jnspektorem Nadzooi" 
zostata zawarta umowa o nast^puj^cej tresci: 

§1 
Zamawiajq ĉy zleca a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowî zek peinienia kompleksowej usiugi inspektora nadzoru 
inwestorskiego w branzy instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urz^dzeii cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodoci^owycti i kanalizacyjnych przy realizacji programu zwi^zanego z udzielaniem i rozliczaniem dotacji 
celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczaini sciekow na terenie Gminy Brudzew. 

§2 
1. Inspektor Nadzoru b^dzie petni! swoj^ funkcje, jako Cztonek Komisji do oceny wnioskow oraz odbioru inwestycji -

przydomowycti oczyszczaini sciekow dofinansowanych ze srodkow budzetu Gminy Brudzew. 
2. Komisja, o ktorej mowa w ust. 1 powolana zostata Zarz^dzeniem Wojta Gminy Brudzew Nr 17/2019 z dnia 13 maja 2019r, 
3. Do zadah Komisji, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 nalezy: 
1) sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci ziozonego wniosku o udzielenie dotacji celowej na budow? przydomowej 

oczyszczaini sciekow, 
2) sporz^dzenie protokotu z weryfikacji wniosku o udzielenie dotacji celowej na budowe przydomowej oczyszczaini sciekow, 
3} w razie w^tpliwosci przeprowadzenie kontroii wst^pnej przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji celowej na budowy 

przydomowej oczyszczaini sciekow, 
4) odbior inwestycji w terenie oraz sporz^dzenie protokolu odbioru budowy przydomowej oczyszczaini sciekow, 

4. Termin zakonczenia peinienia kompleksowej usiugi inspektora Nadzoru inwestorskiego ustala si§ na dzieri 30 listopada 
2019 r, 

§3 
1. Inspektor Nadzoru b^dzie wykonywai powierzone czynnosci w wymiarze czasu zapewniaj^cym pein^ skutecznosc dzialah. 
2. Inspektor Nadzoru oswiadcza, iz ziecone obowî zki b^dzie wykonywai z nalezyt^ starannosci^ zgodnie z obowiazuĵ cymi 

przepisami, wiedz^ teciiniczn^ standardami, zasadami sztuki, etyk^ zawodow^ oraz postanowieniami umowy. 
3. Wszelkie czynnosci zwi^zane z wykonywaniem zleconego niniejsz^ umow^ nadzoru, Inspektor Nadzoru wykonywac b^dzie 

osobiscie. Powierzenie wykonania cz^sci lub caiosci obĵ tego niniejsz^ umow^ nadzoru osobie trzeciej jest zabronione. 
§4 

1. Inspektor Nadzoru w ramacii peinienia nadzoru inwestorskiego b^dzie zobowî zany w szczegolnosci do peinej 
dyspozycyjnosci, co oznacza staiy nadzdr nad prowadzonymi robotami zwi^zanymi z realizacji przydomowycti oczyszczaini 
sciekow w stopniu zapewniaj^cym jego nalezyte wykonanie, z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy wymaga obecnosci Inspektora 
Nadzoru w miejscu realizacji przydomowej oczyszczaini sciekow w zaieznosci od potrzeb, na kazde wezwanie 
Zamawiaj^cego. 

2. Prawa i obowî zki inspektora nadzoru budowlanego okresiaj^ odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). 



§5 
1. Wynagrodzenie za sprawowanie usJugi Inspektora Nadzoru okresia si? w kwocie: 800,00 zt (osiemset zlotycti 00/100) 

BRUTTO. 
2. Kwota, 0 ktorej mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Inspektora Nadzonj wobec Zamawiaj^cego z tytutu 

wykonania niniejszej umowy i obejmuje wszelkie koszty zwi^zane zjej realizacjc .̂ 
3. Rozliczenie przedmiotu umowy nast^powato b?dzie w okresacti miesi^znych, na koniec kazdego miesi^ca. 
4. Inspektor Nadzoru przedklada w formie pisemnej informacj? o llczbie godzin wykonania zlecenia, w terminie poprzedzajEicym 

wyplaty wynagrodzenia, zgodnie z art.8b ust. 2 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac? 
(Dz.U.Z2018r, poz. 2177). 

5. Ractiunek powinien bye adresowany: 
Gmina Brudzew 
ul. Turkowska 29 
62-720 Brudzew 
NIP: 668-192-31-10 

6. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru, o ktorym mowa w ust. 1 b^dzie ptatne w terminie 14 dni od daty wystawienia ractiunku. 
7. Za dzieh zaplaty uwazany b^dzie dzieri wplywu srodkow na rachunek Inspektora Nadzoru. 

§6 
1. Zamawiajacy moze odst^ic od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora Nadzoru w sposob niezgodny 

z obowî zuĵ cymi przepisami, lub w przypadku niezgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy. 
2. W przypadku nie wywi^zania sie z obowî zkbw Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy ma prawo udzielenie zlecenia na 

wykonywanie tych obowiq.zk6w innej osobie. 
3. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego zlecenia Inspektora Nadzoru Zamawiajacy poniesie szkod?, to Inspektor 

Nadzoru zobowiazuje si? pokryc t? szkod? w peinej wysokosci. 
§7 

1. Strony ustalajq, odpowiedzialnosc odszkodowawcz^ w fomnie kar umownych z nast^puj^cych tytuiow i w podanycti 
wysokosciacti: 

1) Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi Nadzoru kar? umown^ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego w przypadku 
odst^pienia od umowy przez Zamawiaj^cego z przyczyn niezaleznycti od Inspektora Nadzoru. 

2) Inspektor Nadzoru zaplaci Zamawiaj^cemu kar? umown^ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego w przypadku 
odst^ienia od umowy przez Inspektora Nadzoru z przyczyn niezaleznycti od Zamawiaj^cego. 

§8 
Zamawiajacy zobowi^uje si? do przekazania Inspektorowi Nadzoru wszelkiej dokumentacji niezb?dnej do wykonania 
niniejszej umowy. 

§9 
Umowa obowî zuje do dnia 30 listopada 2019 r, 

§10 
W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ stosuje si? odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§11 
Sprawy sporne wynikte z realizacji niniejszej umowy, ktorych strony nie rozwi^z^ polubownie, rozstrzygac b?dzie Sq̂ d 
wlasciwy miejscowo dia Zamawiaj^cego. 

§12 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dIa swojej waznosci wymagaj^ zactiowania formy pisemnej 
i potwierdzenia przyj?cia jej przez obie strony. 

§13 
Niniejsz^ umow? sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzac^: dwa egzemplarze dIa Zamawiaj^cego, jeden 
egzemplarz dIa Inspektora Nadzom. 
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