
UMOWA Nr IOS.041.1.6.2020 

Niniejsza umowa {zwana dalej "Umow^") sponz^dzona zostate w Brudzewie w dniu 8 pazdziernika 2020 roku pomiedzy: 
Gmin^ Brudzew, ul. Turkowska 29, 6 2 - 7 2 0 Brudzew, NIP: 668-19-23-110 R E G O N : 311019409 reprezentowana przez: 
Wojta Gminy Brudzew - Cezarego Krasowskiego, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Brudzew - Wioletty Gadomskiej 
zwan^ dalej "Zamawiaje)cym", 
a 
Panem Ryszardem Kacprzakiem, prowadz^cym dzialalnoS6 gospodarcz^ pod firm^ „Kacprzak Ryszard BUDOFACH" 
z siedzib^ Bratuszyn 20, 62-720 Brudzew, NIP 668-124-78-09, R E G O N 311543895, wpisan^ do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, 
zwanym dalej „Wykonawcq" 
Strony niniejszej umowy ustalaj^, co nast^puje: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zam6wienia jest remont wiezy widokowej w centrum miejscowosci Brudzew. 
2. Szczegolowy zakres prac zawarty jest w zat^czniku nr 1 do niniejszej umowy (Przedmiar robot). 
3. Przedmiot umowy realizowany b^dzie w ramach projektu Orkiestra D^ta od 100 lat i^czy pokolenia 

wspotfinansowanego przez Samorz^d Wojew6dztwa Wielkopolskiego w ramach programu „We!kopolska Odnowa Wsi 
2013-2020". 

4. Wykonawca zobowiazuje s i ^ wykonac i zakonczy6 roboty w calkowitej zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy. 
§ 2 

TERMIN REALIZACJ] 
Termin zakohczenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nast^pi do dnia do 31.10.2020r. 

§ 3 
S P O S O B WYKONANIA UMOWY 

1. Na ka^de i^danie Zamawiaj^cego/lnspektora nadzoru Wykonawca zobowi^zany jest okazac w stosunku 
do wskazanych materia^ow: certyfikat na znak bezpieczehstwa, deklaracj? zgodnosci lub certyfikat zgodnosci 
z Polsk^ Norm^ lub aprobat^ techniczn^. 

2. Material niezb^dny do wykonania umowy - zapewnia Wykonawca. 
3. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoSci^ na cele budowlane. 
4. Wykonawca, po zapoznaniu s i ^ z sytuacj^ faktyczn^, w tym w szczeg6lnosci ze stanem technicznym i warunkami 

lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezb^dn^ wiedz^ fachowq, kwalifikacje, do6wladczenie, mozliwosci techniczne, 
finansowe i kadrowe oraz uprawnienia konieczne dla prawidtewego wykonania umowy i b^dzie w stanie nalezycie 
wykonac roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie. 

5. Od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi pe\nq odpowiedzlalnoS6 na zasadach 
og6lnych za szkody wyniWe na terenie budowy, az do chwili przej^cia obiektu przez Zamawiaj^cego. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny z a bezpieczehstwo wszelkich dzialan na terenie budowy. Wykonawca 
ma obowi^zek zna6 i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotycz^ce ochrony Srodowiska 
naturalnego i bezpieczehstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych 
w odpowiednich przepisach, dotyczqcych ochrony ^rodowiska i bezpieczeristwa pracy ponosi V\fykonawca. 

7. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnoSci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu skladowania 
oraz na terenie wykonywanych robot. 

8. W czasie realizacji rob6t Wykonawca b^dzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od przeszkod 
komunikacyjnych oraz b^dzie usuwal wszelkie urz^dzenia pomocnicze i zb^dne materiaty, odpady oraz urz^dzenia 
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Wykonawca zobowiazuje s i ^ do stosowania s i ^ do pisemnych poleceh i wskazowek Zamawiaj^cego w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy oraz do przedtozenia Zamawiajacemu na jego pisemne z^danie zgloszone 
w kazdym czasie tnwania Umowy, wszelkich dokumentow, materialow i informacji potrzebnych mu do oceny 
prawidlowosci wykonania Umowy. 

10. Wykonawca zobowi^uje s i ^ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
i pracownikom jednostek sprawuj^cych funkcje kontrolne oraz przedstawicielom Zamawiajqcego. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj^cego peln^ odpowiedzialnosc za roboty, ktore wykonuje przy pomocy 
podwykonawcow. Podwykonawstwo nie zmienia zobowi^zah Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym 
zakresie jak za swoje dziatenia. 

§ 4 
ODBIORY I PROCEDURA 

1. Przedmiotem odbioru jest ca^ott robot po wykonaniu przedmiotu umowy. 
2. Przy odbiorze Wykonawca przekaze nast^puj^ce dokumenty: 

1) rozliczenie kohcowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci ogolem oraz netto 
{bez podatku VAT) , potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

1. 

2. 

3. 

5. 

i specyfikacje techniczne 

miesi^cy od daty odbioru 

roboczych liczac od daty 

2) wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci 
na zastosowane i wbudowane materialy, urz^dzenia i wyposazenie; 

3) pisemnq gwarancj i jakosci wykonanych robot budowlanych na okres 24 
kohcowego. 

3. Zakonczenie czynnoSci odbioru powinno nast^pic (zakoriczyc) w ci^gu 7 dni 
rozpocz^cia odbioru. 

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osi^gnqt gotowosci do odbioru z powodu 
nie zakohczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywi^zania s i ^ z obowl^zkow, o ktorych mowa w niniejszej 
Umowie, Zamawiaj^cy moze odmbwib odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwioce. 

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

6. Z czynnosci odbioru sporz^dza s i ^ protok6t. Protokot sporz^dzi Zamawiajqcy na wlasnym formularzu i dor^czy 
Wykonawcy w dniu zakohczenia odbioru. 

§ 5 
GWARANCJA J A K O S C I , R^KOJMIA 

Strony postanawiaj^, iz odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytuiu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynikaj^ca 
z kodeksu cywilnego, jaka przysluguje Zamawiajacemu, zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, 
w ramach ktbrej, zobowi^u je s i ^ do usuni^cla wad stwierdzonych w tym okresie w terminie 5 dni od daty 
zawiadomienia go przez Zamawiaj^cego o ujawnionej wadzie, wzgl^dnie w terminie uzgodnionym z Zamawiaj^cym, 
jeiel i usuni^cie wady w takim terminie ze wzgl^dow technologlcznych b^dzie niemozllwe. 
Termin gwarancji ustala s l ^ na okres 24 m-cy liczac od daty odbioru kohcowego przedmiotu umowy i przekazania 
do eksploatacji. 
Wykonawca udzieia zamawiajacemu gwarancji oraz rekojmi na wszystkie wykonane prace budowlane, instalacyjne 
I dotycz^ce zainstalowania wyposazenia. 
Jezeli producent urz^dzeh i wbudowanych material6w udzieia gwarancji na okres dfuzszy, niz okreslony 
w ust. 2 wykonawca udzieia gwarancji na okres nie kr6tszy nlz gwarantowany przez producenta. 
Zamawlaj^cy moze usun^c 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 Zamawlaj^cy obcl^za Wykonawcy. 

Urzqd Gminv Brjd7(>V/, ul. Turkowska 29, 62-72fi3i 
tel. +48 63 279 7'j 47, fax. +48 63 289 20 49 1|| 
Gmina Brudzr^w NIP: 668-192-31-10, REGON: 311G 
wvAV.brijdzew.pt, www.bip.brud2ew.pl 
e-mail: ug@brudzew.pl 
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§ 6 
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

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

1) zwtok^ w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokoSci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieri 
zwioki, 

2) za zwlok^ w usuni^ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,5% 
wynagrodzenia umownego za kazdy dzieri zwioki. Termin zwioki liczony b^dzie od nast^pnego dnia do terminu 
ustalonego na usuni^cie wad, 

3) z a odst^pienie od umowy z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia 
okreslonego wart . 8 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego do wysokosci rzeczywiscie 
poniesionej szkody. 

§ 7 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy strony ustalaj^ wynagrodzenie w kwocie: 

Netto: 46.339,03 [zi] (stownie: czterdziesci szesc tysi^cy trzysta trzydzlesci dziewi^c ziotych 3/100) 

^AT (23%) 10.657,98 [zl [slownie: dziesi^c tysi^cy szescset pi^cdziesi^t siedem ziotych 98/100) 

Brutto: 56.997,01 [z\ 
[stownie: pi^cdziesi^t szesc tysi^cy dziewi^cset dziewi^cdziesi^t siedem zbtych 

1/100) 
2. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi jedn^ faktur^ kohcow^. V\fykonawca wystawi faktur^ w oparciu 

0 zatwierdzony przez strony w terminie ustalonym niniejsz^ umow^ protokot odbioru. 
3. Faktura powinna bye adresowana do: 

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

4. PtetnoSd b^z ie dokonana przelewem z konta Zamawiaj^cego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, do 14 dni liczac 
od daty otrzymania przez Zamawiaj^cego faktury. Bi^dnie wystawiona faktura VAT lub brak protokolu odbioru kohcowego 
spowodujq naliczenie ponownego 14-dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakuj^cych 
dokumentbw. 

5. Za dzieri zaptety uwazany b ^ i e dzieri wplywu Srodkow na rachunek V\fykonawcy. 
6. Opoznienie w zaptacie naleznoSci powoduje obowi^ek zaptaty odsetek ustawowych. 

§ 8 
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE 

1. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci umowy wymagaj^ formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci. 
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 okolicznosci powodujgcej, le wykonanie umowy nie Ie2y w interesie publicznym, 

czego nie mozna byio przewidziec w chwili zawarcia umowy, zamawiaj^cy moze odst^pic od umowy w terminie 30 dni 
od powzi^cia wiadomoSci o tych okolicznoSciach. W tym przypadku wykonawca moze z^dac wyi^cznie 
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cz^sc i umowy. 
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5. Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za biezqce kontakty s ^ : 
a. Zamawiaj^cy: Pawel Jacaszek 
b. Wykonawca: Ryszard Kacprzak 

6. Wsprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie maj^ przepisy Kodeksu cywilnego. 
7. Niniejsza umow^ sporzadzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiaj^cego 

i jeden dla Wykonawcy. 

G M I N A B R U D Z E W 
62-720 Brudzew, ul. Turkowska 29 
pow turecki woj. wielkopolskie 

tel 63 279 83 47, fax 63 289 20 49 
NtP 668 192 31 10 REGON 311019409 

Agniiszka Rz^ckci-Gd 

^a \ lca P r a w n v 

Opr. D. Robaszek, Inspektords. p(^skiwani^^roa}<6w pozabudzetowych, e-mail: daria. robaszek(a>.brudzew.p/ 
^. [CC^.-^l 

Urzgd Gminy Brudzew, u! ''"urkowska 29, 62-720 Brudzew 
tel. +48 63 279 70 47, fax. +48 63 289 20 49 ' 
Gmtna Brudzew NIP: 668-192-31-10, REGON: 31.1019409 
•.vwtf.r.brt'dze;v.p', w/rw-bip Drudzew.pl 

•g@brjdzew.c ' 


