
UHOWA Nr Rl.70133.2020 

Niniejsza umowa {zwana dale] "Umow^") sporz^dzona zosta^a w Brudzewie w dniu 24 listopada 2020 roku pomi^dzy: 
• Gmina Brudzew, 62 - 720 Brudzew, ul. Turkowska 29, NIP: 668 19 23 110, REGON: 311019409, reprezentowanq 

przez Pana: 
Cezarego Krasowskiego - Wdjta Gminy Brudzew 
zwan^ dalej ' 'Zamawiaj^m". 
afimi^: 

• Przedsi^biorstwo Robot Inzynieryjnych Sp. z o.o., z siedziby u!. Komunalna 8, 62-700 Turek, NIP 668-00-00-107, 
REGON 310348447, zarejestrowan^ w S^dzie Rejonowym w Poznaniu, S^d Gospodarczy, IX Wydzial Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sqdowego nr KRS 0000178519, zwan^ dalej „Wykonawcq" reprezentowana przez Pani Anna 
Skotarek - Prezes Zarzqdu 

^ zwanym dalej „Wykonawc^. 
yony niniejszej umowy ustala)^, co nast^puje: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Z a m a w i a j ^ powierza, a Wykonawca zobowi^zuje si$ do wykonania robdt budowlanych - zadanie pn.: 
,Wyprofik)wanie i utwardzente drogi wewn^tTzne^ z w msc. Janow" zwanych w dalsz^ cz^Sci .robotamT. 

2. Szczegdknvy zakres rzeczowy ob f^ umowq okredia ofefta Wykonawcy z dnia 23 Itstopada 2020r. 
3. Wykonawca zobow^zuje wykonad i zakonczye roboty oraz usun^ wady w caMtowit^ zgodnodci 

z postanowieniami ninie^zej umowy. 
§ 2 

TERMIN REAUZACJI 
Temiin zakoteenia prac budowlanycb i wykonania przedmiotu umowy n a s t ^ do dnia do 20.12.2020r. 

§ 3 
SPOSbB WYKONANIA UMOWY 

1. Na ka2de 2^anie Zamawiai^cego/lnspeklora nadzoru Wykonawca zobowiazany jest okazad w stosunku do 
wskazanych materiak^ c e r t y f ^ na znak bezpiecze^^stwa, deklaraq^ zgodnodcj kib certyfikat zgodno^ z Polsk^ 
Norm^ lub aprokiat^ technkzn^. 
Z a m a w i a j ^ odwiadcza, ±e posiada prawo do dysponowania nieruchomodciq na cele budowfane. 
Wykonawca, po zapoznaniu s i^ z sytuac)^ faktycznq, w tym w szczegdfno^ ze stanem technicznym i warunkami 
lokakiymi, zapewnia, postada niezt)^n^ wiedz^ fachowg, kwalHikaqe, doSwiadczenie. mo^lrwo^ techniczne, 
finansowe i kadrowe oraz uprawnienta konieczne dia prawkttowego wykonania umowy i bedzie w stanie nafe2ycte 
wykonad roboty txidowlane na warunkach okreSkxiych w umowie. 

4. Zamams^sf:^ zobow^zuje si^ do protokolamego ftfzekazanta dokumentaqi projektow^ oraz terenu txidowy. 
5. Od chwili protokolamego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petn^ odpowiedzialnosc na zasadach 

ogolnych za szkody wyniWe na terenie budowy, az do chwili przej^cia obiektu przez Zamawiaj^cego. 
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za t)ezpiecze(istwo wszetkich dziakaft na terenie txjdowy. Wykonawca ma 

otxNvî zek znat i stosowad w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczqce odirony ^odowiska 
naturalnego i bezpieczehstwa pracy. Opiaty t kary za przekroczenie w trakde rot)dt norm, okreStonydi w 
odpowiednk^h przepisach, dotycz^cych ochrony Srodowtska i bezpieczei^stwa pracy ponosi Wykonawca. 

7. Z a m a w i a j ^ nie ponosi odpowiedzialnodd za mienie Wykonawcy zgromadzone w mie^scu skladowanta oraz na 
terenie wykonywanych rot>6L 

8. Podczas calego okresu robdt Wykonawca zapewni na swdj wtasny koszt dos t^ do terendw poto^onych w 
terenu budowy. 
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9. W czasie realizaqi robdt Wykonawca ti^dzie utrzymywat teren buckiwy w stanie wolnym od przeszkod 
komunicacyjnych oraz t)^dzie usuwal wszeicie uizqdzenia pomocnKze i zt^^dne malenaly, odpady oraz urz^dzenia 
pfowizoryczne. Po zakonczeniu rdb&t Wykonawca zobowiazany jest uporz^dkowaf teren txjdowy i przekazac go 
Zamawiaj^cefnu w terminie ustakMiym na odtMdr robdt 

10. Wykonawca zobowi^uje si$ do sfiosowania s i^ do ptsemnydi polecert i wskazdwek Zamawiaj^cego w trakde 
wykonywania przedmntu umowy oraz do pczedto^enia Zamawiaj^cemu na jego ptsemne ±^danie zQtoszone 
w ka±dym czasie trwania Umowy, wszeMcKh dokumentdw, materialdw i infbfmac)i polizetxiych mu do oceny 
prawkJkJwoSd wykonania Umowy. 

11. Wykonawca zotxTwî zuje s i^ do uma2iwienia wstepu na teren txidowy pracownikom organu rtadzoru budowlanego 
i pracownikom jednostek sprawuf^cydi funkqe kontrolne oraz przedstawiciekMn Zamawiaj^cego. 

12. Wykonawca ponosi wtibec Zamawiaiacego peinq odpowiedzialno^ za rotx>ty, kftdie wykonuje przy pomocy 
podwykonawcdw. Podwykonawstwo nie zmienia zotxnvi^zah Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
dziatania. uchyt>ienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawideli kjb pracownikdw w takim samym zakreste 
jak za swoje dziatania. 

§ 4 
ODBIORYI PROCEOURA 

1. Przedmkstem odtMoru jest cah>^ rot>dt po wykonantu przedmiotu umowy. 
2. Przy odtxorze Wykortawca przeka2e n a s t ^ p u j ^ dokumenty: 

1) rozliczenie kortcowe txjdowy z podaniem wykonarrych elementdw, icb ikt^a i wa r t o^ ogdiem oraz netto 
(bez podatku VAT), potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. 

2) wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno^ci i specyfikacje techniczne na 
zastosowane i wbudowane materiaty, urzqdzenia i wyposazenie; 

3) pisemn^ gwarancj^ jakosci wykonanych robot budowlanych na okres 12 nniesi^cy od daty odbioru 
kohcowego. 

3. Zakortczenie czynno6d odtNoru powinno nast^pid (zakorkzyd) w ci^gu 14 dni roboczydi I k z ^ od daty 
rozpocz^cta odbioru. 

4. Jewell w toku czynnoSd odtNoru zostanie stwierdzone, 2e przedmiot nie osiqgn^ golowo^ do odburu z powodu 
nie zakoficzenia robdt, stwierdzenia wad lub nie wywi^zania s i^ z obowi^zkdw, o ktdrydi mowa w nintejszej 
Umowie, Z a m a w i a j ^ mo2e odmdwid odbnru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce. 

5. Jeie^ odbidr nie zostat dokonany z winy Zannawiaj^cego w terminie ustakxiym w ust 5 nini^zego paragrafu, 
mimo prawkHowego zawiadomienta o gotowoSd do odtxoru przez Wykonawcy, to Wykonawca nie pozostaje w 
zwrtoce z wykonaniem zotxywi^zania wynikaj^cego z unxMvy. 

6. Z czynnoSd odtNoru sporz^dza s i^ protokdt. Protokdl sporzqdzi Zamawiaj^cy na wtasnym formularzu i do r^ ' ^ 
Wykonawcy w dniu zakoi^czenia odbtoru. 55 

GWARANCJA JAKO^I, R^OIMIA 
1. Strony postanawiaf^, tZ odpowiedzialno^ Wykonawcy z tytulu r^kpjmi za wady przedmotu unKNvy w y n i k a j ^ z 

kodeksu cywikiego, jaka przyskiguje Zamawiaiqcemu, zostafe rozszerzona poprzez udzielenie pisemn^ gwaranqi, 
w ramadi ktdr^, zotx>wiqzuje s i^ do usuniecta wad stwierdzonydi w tym okresie w terminie 5 dni od daty 
zawiadomienta go przez Zamawiaj^cego o ujawnk)ne^ wadzie, wzgl^dnie w tenninie uzgodnionym z Zamawiaj^cym, 
je2ell usuni^de wady w takim tenninie ze wzgl^ddw tedinologk:znycfi ti^dzie niemo^iiwe. 

2. Termin gwararx^i uslala s i^ na okres 12 m-cy I K Z ^ od daty odbk)ru koikxiwego przedmk)tu umowy i przekazania do 
eksptoafaqj. 

3. Wykonawca udziela zamawiai^cemu gwaranqi oraz r^kojmj na wszystkie wykonane prace budowlane. instalacyjne i 
dotycz^ce zainstatowania wyposa2enia. 

4. Jewell producent urzqdzeh i wtxjdowanycb materialdw udziela gwaranqi na okres dki2szy, ni± okreSkmy w ust 2 
wykonawca udziela gwaraiK^i na okres nie krdtszy niz gwarantowany przez producenta. 



5. Z a m a w i a j ^ mo2e u s u n ^ w zast^pstwie wykonawcy i na jego koszt wrady nie u s u n i ^ w uzgodnionym z 
wykonawcy tenninie, o ktdrym mowa powy2e^, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy. Kosztami zwiqzanymi z 
zast^pczym usuni^dem wad Zamawiaj^cy tibdsfta Wykonawcy. 

56 
KARY UMOWNEI ROSZCZEMA ODSZKOfXWAWCZE 

1. Strony zastrzegaj^ prawo nalczania kar umownych za nietenninowe lub nienale2yte wykonanie przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^c kar^ umownq za: 

1) zwtokQ w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w wysoko^ 0,5 % wynagrodzenia umownego za ka2dy dzien 
zwtoki, 

2) za zwfc)k^ w usuni^u wad stwierdzonych przy odburze iub w okresie gwarar^qj i r^kojmi - w wysoko^ 0,5% 
wynagrodzenia umownego za ka2dy dzieft zwtoki. Termin zwtoki ficzony bedzie od nast^pnego dnia do tenninu 
ustakxiego na usuni^de wad, 

3) za odst^pienie od umowy z przyczyn let^cych po stionie Wykonawcy w wysokoSd 10% wynagrodzenia 
okreStonego w art 8 ust 1 Umowy. 

^ Z a m a w t ^ ^ zastrzega sobie prawo docfiodzenia odszkodowania uzupekiiaj^cego do wysoko^ rzeczywi^de 
ponieskmej szkody. 

57 
WYNAGRODZEME 

1. Za wykonanie c a t o ^ przedmiotu umowy strony ustata^ wynagrodzenie w kwode: 

2. 

4̂etto: 38 175.00 [2i| 
^stownie: trzydziedci osiem fysi^cy sto sredenxlzies^t p i ^ doty 

00/100) 

^̂ AT (23%) 8 7 8 0 ^ [stownie: osiem t y s i ^ siedemset osiemdziest^ ;4oty 25/100) 

Brutlo: 46 955.25 
istownie: czterdzie6a s z e ^ tysi^cy dziewi^^set pi^ddziesi^ p i ^ 

doty 25^100) 

3. 

4. 

Rozliczenie przedmiotu umowy nast^pi jedn^ fakturq kortcowq. Wykonawca wystawi faktur^ w oparciu 
0 zatwierdzony przez strony w terminie ustalonym niniejszq umow^ protokof odbioru. 
Faktura powinna bye adresowana do: 
Gmina Brudzew 
ul. Turkowska 29 
62-720 Brudzew 
NIP: 668 192 31 10 
Platnosc bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiaj^cego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, do 14 dni licz^c 
od daty otrzymania przez Zamawiajqcego faktury. Bl^dnie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru kohcowego 
spowoduj^ naliczenie ponownego 14-dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakuj^cych 
dokumentow. 

5. Za dzieh zaplaty uwazany bedzie dzieh wptywu srodkow na rachunek Wykonawcy. 
6. Opoznienie w zaplacie naleznosci powoduje obowi^zek zaptaty odsetek ustawowych. 

58 
POSTANOWIENIADODATKOWE I KONCOWE 

1. Wszelue zmiany i uzupefnienia tredd umowy wymagaj^ formy pisemn^, pod rygorem niewa^nodd. 
2. Nini^sza umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okre^kmych w przepisach o dost^pie do informaqi 

publkrzn^. 
3. W razie zaistnienta istotnej zmiany okokcznodd powoduj^cej, te wykonanie umowy nie le±y w irrtereste putilicznym, 

czego nie mo2na tiyto przewidzied w chwili zawarda umowy, zamawiaj j^ mo2e odst^Md od umowy w terminie 30 dni 



od powzi^cia wtadomosd o tych okolicznoSciach. W lym przypadku wykonawca mate la^st wytgcznie 
wynagrodzenia nale±nego z fytuki wykonania cz^to umowy. 

4. Spory wyniMe na Ue wykonania nini^szei umowy rozstrzygane przez S ^ wla&3we dta siedzit)y 
Zamawiaj^cego. 

5. PrzedstawKielami Stron odpowiedzialnymi za bie^^ce kontakty 
a. Zamawtaj^cy: Pawet Jacaszek 
b. Wykonawca: Jacek Socha 

6. W sprawach nieuregutowanych postanowieniami niniejszq Umowy zastosowanie maf^ przeptsy Kodeksu cywilnego. 
7. Nini^szq umow^ sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemptarzach. dwa egzemplarze dta Zamawiajqcego 

i jeden dIa Wykonawcy. 

WYKONAWCA 
P R l S p . ? 0.0. w Turku 

J rezes Zarz^du 

(rzedsî biorstwo Rob6t In^ntaryjnych SF iMka z 0.0. 
62-700 Turek, ul. Komunalna 8 

tei./fax 063/2784367 
tiilP 668-00-00-107 REGON 310348447 

Sad Rejonowy w Poznaniu 
X Wydzial Gospodarczy 

KRS OG00178519 Kapilal zakladowy: 430.000,00 PLN 

S K A R B I j ^ G M I N Y 

6;-/, /ii>}?:.-r. 

62-720 Bmdzow. ul. Turkowska 29 
pow. tuiecki woj, wie!kopoiskie 

tel. 63 279 83 47. fax 63 289 20 49 
NIP 6f33 192 31 TO REQC^J 3110 i9-lCiO 

rudzew 
2l.+48 63 279 70 47, fa/--48 63 289 1: 
imina Brudzew NSP: 668-292-31-10, - . i -
ww.bnjidzew.p], y/mv.b]p.brudzew.pj 


