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UMOWA Nr 1O6.7013.12.2020 

Niniejsza umowa (zwana dalej "Umow^") sporz^dzona zostata w Brudzewie w dniu 8 grudnia 2020 roku pomi^dzy: 
Gmin^ Brudzew, ul. Turkowska 29, 62 -720 Brudzew, NIP: 668-19-23-110 R E G O N : 311019409 reprezentowan^ przez: 
Wojta Gminy Brudzew - Cezarego Krasowskiego, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Brudzew - Wioletty Gadomskiej 
zwanq dalej "Zamawiaj^cym", 
a 
Panem Waldemarem Jankowiakiem, prowadzacym dzialalnosc gospodarcz^ pod firm^ Jankowiak Waldemar PHU 
E L E K T O - INSTAL" z siedzib^ Cichow 34, 62-720 Brudzew, NIP 6681321670, R E G O N 311002366, wpisan^ 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, 
zwanym dalej „Wykonawcq" 
Strony niniejszej umowy ustalaj^, co nast^puje: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamowienia jest zakup, dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej wraz z osprz^tem o mocy 6,27kWp. 
2. Szczegobwy zakres prac znajduje s i ^ w zai^czonej dokumentacji projektowej: Projekt budowlany - stanowi^cy 

zaiacznik nr 1 do niniejszej umowy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - stanowlaca 
zafacznik nr 2 do niniejszej umowy oraz Przedmiar robot stanowi^cy zaiacznik nr 3 do niniejszej umowy, 

3. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach przedsiewziecia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby O S P 
Chrz^blice" dofinansowanego ze srodkow Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu w ramach naboru wnioskow na przedsiewziecia z zakresu ochrony powietrza wspieraj^ce dziatalnosc 
ochotniczych strazy pozarnych. 

4. Wykonawca zobowiqzuje sie wykonac i zakohczyc roboty w catkowitej zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy. 
§ 2 

TERMIN REALIZACJI 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy nast^pi do dnia 15 grudnia 2020 roku. 
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania bez uwag protokotu odbioru kohcowego 
przedmiotu umowy. 

§ 3 
S P O S O B WYKONANIA UMOWY 

1. Na kazde zqdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowi^zany jest okazac w stosunku do wskazanych materialow: 
certyfikat na znak bezpieczehstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polsk^ Norm^. 

2. Wykonawca zobowiazuje sie spelnic wymagania techniczne dla instalacji fotowoltaicznych stanowi^ce zat^cznik do 
naboru wniosk6w na przedsiewziecia z zakresu ochrony powietrza wspieraj^ce dzialalnosd Ochotniczych Strazy 
Pozarnych. 

3. Material niezbedny do wykonania umowy - zapewnia Wykonawca. 
4. Zamawiajqcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosci^ na cele z w i ^ a n e z przedmiotem 

umowy. 
5. Wykonawca, po zapoznaniu sie z sytuacj^ faktyczn% w tym w szczeg6inoSci ze stanem technicznym i warunkami 

lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedny wiedze fachow^, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci techniczne, 
finansowe i kadrowe oraz uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie 
wykonac zakres prac na warunkach okreslonych w umowie. 

6. Od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petn^ odpowiedzialnosc na zasadach 
ogolnych za szkody wynlkle na terenie budowy, az do chwili przejecia obiektu przez Zamawiajacego, 
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7. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo wszelkich dzialah na terenie budowy. Wykonawca 
ma obowi^zek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotycz^ce ochrony srodowiska 
naturalnego i bezpieczehstwa pracy. Opiaty i kary za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych 
w odpowiednich przepisach, dotyczqcych ochrony srodowiska i bezpieczehstwa pracy ponosi Wykonawca. 

8. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu sWadowania 
oraz na terenie wykonywanych robot. 

9. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od przeszkod 
komunikacyjnych oraz bedzie usuwal wszelkie urz^dzenia pomocnicze i zb^dne materialy, odpady oraz urzqdzenia 
prowizoryczne. Po zakohczeniu robot Wykonawca zobowi^zany jest uporz^dkowac teren budowy i przekazac 
go Zamawiajqcemu w terminie ustalonym na odbior robot. 

10. V\fykonawca zobowiazuje s i ^ do stosowania s i ^ do pisemnych poleceh i wskazowek Zamawiajacego w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy oraz do przedbzenia Zamawiaj^cemu na jego pisemne z^danie zgtoszone 
w kazdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentow, materiatow i informacji potrzebnych mu do oceny 
prawldbwosci wykonania Umowy. 

11. Wykonawca zobowiazuje s i ^ do umozliwienia wst^pu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
i pracownikom jednostek sprawuj^cych funkcje kontrolne oraz przedstawicielom Zamawiajacego. 

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petn^ odpowiedzialnos6 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 j a k z a swoje dzialania. 

§ 4 
ODBIORY I PROCEDURA 

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

1) rozliczenie kohcowe budowy z podanlem wykonanych elementow, ich ilosci i wartoSci og6lem oraz netto 
(bez podatku VAT); 

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

3) pisemnq gwarancje jakosci wykonanych robot budowlanych na okres 36 miesi^cy od daty odbioru 
kohcowego. 

3. Zakohczenie czynnosci odbioru powinno nast^pic (zakohczyc) w ci^gu 7 dni roboczych l icz^c od daty 
rozpocz^cia odbioru. 

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

5. Jezeli odbior nie zostal dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, 
mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawcy, to Wykonawca nie pozostaje 
w zwioce z wykonaniem zobowiqzania wynikajqcego z umowy. 

6. Z czynnosci odbioru sporz^dza s i ^ protokol. Protokol sporz^dzi Zamawiaj^cy na wlasnym formularzu i dor^czy 
Wykonawcy w dniu zakohczenia odbioru. 

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

1. Strony postanawiaj^, iz odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynikaj^ca 
z kodeksu cywilnego, jaka przysluguje Zamawiaj^cemu, zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, 
w ramach ktorej, zobowiazuje s i ^ do usuni^cia wad stwierdzonych w tym okresie w terminie 14 dni od daty 
zawiadomienia go przez Zamawiajacego o ujawnionej wadzie, wzgl^dnie w terminie uzgodnionym z Zamawiaj^cym, 
jezeli usuni^cle wady w takim terminie ze wzgl^dow technologicznych bedzie niemozliwe. 



2. Termin gwarancji ustala s i ^ na okres 36 miesi^cy l icz^c od daty odbioru kohcowego przedmiotu umowy 
i przekazania do eksploatacji. 

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji oraz rekojmi na wykonany przedmiot umowy. 
4. Jezeli producent urz^dzeh i materialow udziela gwarancji na okres diuzszy, niz okreslony w ust. 2 Wykonawca 

udziela gwarancji na okres nie krotszy niz gwarantowany przez producenta. 
5. Zamawiaj^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 Zamawiaj^cy obci^za Wykonawcy. 

§ 6 
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

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

1) zwioke w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh 
zwioki, 

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

3) za odstqpienie od umowy z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia 
okreSlonego w § 7 ust. 1 Umowy, 

4) za opoznienie w przedlozeniu dokument6w rozliczeniowych przez Wykonawcy, w wysokosci 5% wynagrodzenia 
umownego brutto za kazdy dzieh opoznienia, l icz^c od dnia terminu odbioru wyznaczonego 
przez Zamawiajacego. 

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

§ 7 
WYNAGRODZENIE 

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

Netto; 24.390,25 zl Dwadziescia cztery tysi^ce trzysta dziewiecdziesi^t ziotych 25/100 

VAT (23%) 5.609,75 zl P i^c tysi^cy szescset dziewi^c ziotych 75/100 

Brutto: 30,000,00 zl Trzydziesci tysi^cy ziotych 00/100 

2. Rozliczenie przedmiotu umowy nastqpi jedn^ fakturg kohcow^. V\^konawca wystawi faktury w oparciu 
0 zatwierdzony przez strony w terminie ustalonym niniejsz^ umowq protokol odbioru. 

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

4. Platnosc bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 
14 dni licz^c od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Bl^dnie wystawiona fektura VAT lub brak protokofu odbioru 
kohcowego spowoduj^ naliczenie ponownego 14-dniowego terminu platnosci od momentu dostarczenia poprawionych 
lub brakujqcych dokument6w. 

5. Za dzieh zaptaty uwazany bedzie dzieh wplywu srodkow na rachunek V\^konawcy. 
6. Opoznienie w zaplacie naleznosci powoduje obowi^ek zaptaty odsetek ustawowych. 
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§ 8 
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE 

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaj^ formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci. 
2- Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informacji 

publicznej. 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, 

czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawlaj^cy moze odst^pic od umowy w terminie 30 dni 
od powziecia wladomosci o tych okolicznosclach, W tym przypadku Wykonawca moze z^dac wyl^cznie 
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy. 

4. Spory wynikle na tie wykonania niniejszej umowy b^d^ rozstrzygane przez sqd wlaSciwy dla siedziby Zamawiajacego. 
5. Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za biez^ce kontakty s ^ : 

a. Zamawiajqcy: Pawel Jacaszek 
b. Wykonawca: Waldemar Jankowiak 

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie maj^ przepisy Kodeksu cywilnego 
i Prawa budowlanego. 

7. Niniejsz^ umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego 
i jeden dla Wykonawcy. 

WYKONAWCA ZAMAWIAJ/\CY 

'•^mHk B R U D . , • 
62-720 Brudzew, ul. Turk 
pow. turecki woi wiell; 

teL 63 279 83 47. fax 6 3 1 : 
'^JIP 668 192 31 10 REGON 

Zat^cznlki: 
1. Projekt budowlany - zaiacznik nr 1 
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - zaiacznik nr 2 
3. Przedmiar robot - zalc|cznik nr 3 

opr. D. Robaszek, Inspektor ds. pozyskiwania Srodkow pozabudzetowych, e-mail: daria.robaszeklSi.bnjdzew.pl 
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