
GMINABRUDZEW 

UMOWA NR PMR.7021.1.2020 

zawarta w Brudzewie w dniu 16 stycznia 2020r. pomi^dzy: 
1. Gmin^ Brudzew, ul. Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew, NIP: 668 19 23 110, REGON: 311019409 
reprezentowan^ przez Pana: 
Cezarego Krasowskiego - Wojta Gminy Brudzew 
zwanc^ dalej "Zleceniodawca", 
a 
2. Pani^ Urszul^ Krysiak, prowadz^c^ dzialalnosc gospodarcza^ pod nazw^ „B iaMar Urszula Krysiak" z siedziba, 
przy ul. Folwarcznej 25, 62-700 Turek wpisan^do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej 
(CEIDG) NIP: 668-121-71-51 REGON: 311628048 reprezentowana, przez pelnomocnika - Pana Witolda Krysiak, 
zamieszkalego ul. Folwarczna 25,62-700 Turek, 
NIP: 668-00-10-347 na podstawie udzielonego pelnomocnictwa z dnia 22 stycznia 2018 roku zwana, dalej 
„!nspektorem Nadzoru" 

zostala zawarta umowa o nast^puj^cej tresci: 
§1 

1. Zleceniodawca zleca a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowi^ek pelnienia funkcji Inspektora 
nadzoru oraz kierownika budowy nad robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej przy 
realizacji drobnych robot remontowych i budowlanych realizowanych przez Gmin^ Brudzew lub jednostki 
organizacyjne Gminy. 

2. Czas trwania umowy o peinienie nadzoru inwestorskiego okresia si^ od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 
2020r. 

§2 
1. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane Nr 

GA-N.326/8346/II/1/80 z dnia 21 lutego 1980r. do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci: 
kierowania i nadzorowania robot budowlanych, projektowania w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez 
ograniczeh, projektowania w specjalnosci architektonicznej w ograniczonym zakresie wydane przez 
Wojewod^ Konihskiego. 

2. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze jest czlonkiem Wielkopolskiej Okr^gowej Izby Inzynierow Budownictwa o 
numerze ewidencyjnym WKP/BO/2512/01. 

§3 
1. Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania sprawowanie nadzoru inwestorskiego robot budowlanych 

zleconych przez Zleceniodawca w szczegolnosci w zakresie: 
1) kierowanie lub nadzorowanie drobnych robot remontowych i budowlanych realizowanych przez 

Gmin^ Brudzew lub jednostki organizacyjne Gminy, 
2) dokonywania okresowych przegla^dow stanu technicznego budynkow stanowi^cych mienie 

komunalne wedlug zal^czonego do niniejszej umowy ,}Nykazu obiekow na terenie Gminy 
Brudzew - 2020r." oraz prowadzenie k s i ^ tychze obiektow budowlanych, 

3) uczestnictwo w Komisjach Przetargowych. 



2. Inspektor Nadzoru jest zobowia^any zapewnic na swoj koszt zastQpc^, posiadaj^cego odpowiednie 
uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe w przypadku niennozliwosci wykonywania swoich 
obowi^kow. 0 ustanowieniu zast^pcy oraz o przyczynach uzasadniaj^cych jego ustanowienie 
Inspektor Nadzoru jest zobowi^any powiadomic pisemnie Zleceniodawcy. 

§4 
1. Jezeli w okresie realizacji robot budowlanych zajdzie koniecznosc wykonania robot dodatkowych 

nieprzewidzianych w Umowie z Wykonawc^, to Inspektor Nadzoru powinien niezwiocznie zawiadomic o tym 
Zleceniodawcy celem podjycia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy. 

2. Bez zgody Zleceniodawcy Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy polecenia 
wykonania robot dodatkowych. 

3. Inspektor Nadzoru jest zobowi^any do przedstawiania Zleceniodawcy swojej opinii w sprawie mozliwosci 
wprowadzania rozwia^ari zamiennych, wnioskowanych przez Wykonawcy. Bez osobnego upowaznienia 
Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji w tych sprawach. 

§5 
1. Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru okresia siy w kwocie: 

Brutto: 14.022,00 [zl] (stownie: czternascie tysiycy dwadziescia dwa ziote 00/100) 

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 platne bydzie na koniec kazdego miesi^ca w kwocie 1.168,50 [zl] - brutto 
(slownie: tysic^c ziotych sto szescdziesi^t osiem ztotych 50/100) 

3. Rozliczenie przedmiotu umowy nast^ i fakturami miesiycznymi wystawionymi przez Inspektora Nadzoru za 
pelnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w oparciu o zatwierdzone 
rozliczenie godzinowe czasu pracy w danym miesi^cu. 

4. Rachunki powinny bye adresowane do: 
Gmina Brudzew 
ul. Turkowska 29 
62-720 Brudzew 
NIP: 668-19-23-110 

5. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru, o ktorym mowa w ust. 1 bydzie platne w terminie 14 dni od daty 
wystawienia faktury przez Inspektora Nadzoru po wykonaniu robot budowlanych potwierdzonych protokolem 
obioru koricowego pelnienia funkcji inspektora nadzoru w danym miesi^cu. 

6. Za dzieri zaplaty uwazany bydzie dzierl wplywu srodkow na rachunek Inspektora nadzoru. 

§6 
Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego zlecenia Inspektora Nadzoru Zleceniodawca poniesie szkody, to 
Inspektor Nadzoru zobowia^uje siy pokryc ty szkody w pelnej wysokosci. 

§7 

Zleceniodawca moze odst^ic od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora Nadzoru w sposob 
niezgodny z obowi^uj^cymi przepisami, lub w przypadku niezgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy. 

§8 
W sprawach nieuregulowanych niniejsz^umow^stosuje siy odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 



§9 
Sprawy sporne wynikle z realizacji niniejszej umowy, ktorych strony nie rozwi^^ polubownie, rozstrzygac bydzie 
Sâd wlasciwy miejscowo dia Zleceniodawcy. 

§10 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dia swojej waznosci wymagaja zachowania formy pisemnej i potwierdzenia 
przyjecia jej przez obie strony. 

§11 
Niniejsz^ umowy sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach: 2 egzemplarze dia Zleceniodawcy, 1 
egzemplarz dia Inspektora Nadzoru. 

INSPEKTOR NADZORU 

mgr i n i . W I T O L D K R Y S I A K 
upr. budowhne do projektowania b;;z o^jranicz'. 
-cierowania i i ,adzoro\v:inia robot budo\vIr.n\
nr c\w\d. UAN 452/!J346/iI/30/:;5; G A N 326/S3-16ai'i • 
'i?-700 Turek, ul . Folwr.rci 'n-- ? s . l:opi i ' ' ' 

ZLECENIODAWCA 

=IUDZEW 
62-720 Brudzew, ul. Turkowska 29 
pcjw. turecki woj. wieikcpolskie 

tel. 63 279 83 47, fax 63 239 20 49 
NIP 568 192 31 10 REGON 311019409 

oprac. Julita Warach - inspektor ds ochrony przyrody i rotnictwa 

r u d z e w 

Urz^d Gminy Brudzew ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew 
tel. +48 63 279 83 47, fax. +48 63 289 20 49 
Gmina Brudzew: NIP: 668-192-31-10, REGON: 311019409 
www.brud2ew.pl, www.btp.brudzew.pl 
e-matt: ug@brudzew.pi 


