
GMINABRUDZEW •iL^ 

UMOWA 0 DZIELO NR IO6.7013.6.2020 

Zawarta w dniu ., N1 . pazdziernika 2020r. w Brudzewie pomi^dzy: 
1. Gmin^Brudzew, ui, Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew, NIP: 668-19-23-110, REGON: 311019409 reprezentowan^ przez Pana: 
Pawla Jacaszka - Zast^pc^ Wojta Gminy Brudzew 
zwan^dalej "Zamawiaj^cym", 
a 
2. Panem Krzysztofem Owczarkiem prowadz^cym dziatalnosc gospodarcz^ pod nazw^ Usiugi Projektowe Owczarek Krzysztof z siedzib^ 
Os. Wyzwolenia 1/22, 62-700 Turek, NIP 668-13-32-544, REGON 310279999, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziafalnosci 
Gospodarczej zwanym w dalszej fresci umowy "Wykonawcy", 
zostata zawarta umowa o nast^puj^cej tresci: 

§ 1 . 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiaj^cy zleca wykonanie a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzielo w postaci dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej 
obejmuj^cej zadanie pn.;" Rozbudowa oswietlenia ulicznego w msc. Janiszew, gmina Brudzew". 

2. Przedmiot zamowienia obejmuje: 
a. projekt budowlano-wykonawczy - 4 egz,, 
b. przedmiar robot - 1 egz. 
c. kosztorys inwestorski - 1 egz. 
d. Specyfikacj? Tectiniczn^ Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - 1 egz., 
e. wersj? eiektroniczn^: dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, specyftkacji technicznej wykonania i odbioru robot; 
f. uzyskanie wszelkicti uzgodnieh, opinii i decyzji niezbednycti do uzyskania pozwolenia na budow?, 

1) Przekazywana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma siuzyc, 
Zawierac bedzie wymagane potwierdzenia sprav^dzen rozwi^zah projektowych w zakresie wynikaj^cym z przepisow, wymagane opinie, 
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajq^cym z przepisow. 

2) Wykonawca przed przystqpieniem do prac projektowycli przedstawi Zamawiaj^cemu szczegoiowe wytyczne projektowe oraz uzyska ich 
akceptacj?. 

3) Dokumentacj? sktadaj^c^ s i^ na przedmiot niniejszego zamowienia wykonawca zobowiazany jest wykonac zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, przy zachowaniu naiezytej starannosci okreslonej.w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami, 
normami oraz standardami branzowymi, zawartymi m.in, w: 
a) UstawiezdniaTlipca 1994r.-Prawo budowlane (tj. Dz.U. z2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.). 
b) Rozporzq.dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoiowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz, 
2072). 

c) Rozporzq^dzenlu Minisfra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporz^dzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztpw robot budowlanych okreslonych 
w programle funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r, Nr 130, poz. 1389). 

3. Zamawiaj^cy zobowiq^zuje s i^ do udost^pnienia wszelkich niezb^dnych do nalezytego wykonania umowy dokumentow, znajduj^cych si§ 
w jego posiadaniu oraz do udzielania wszelkich niezbednych wyjasnieh, w tym w szczegolnosci w sytuacji braku istniej^cej dokumentacji. 

4. Zamawiaj^cy zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezyt^ starannosciq, w sposob zgodny z ustaleniami, okreslonymi w decyzji 
0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustaw, przepisami i obowi^zuj^cymi Polskimi Normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

5. Zamawiaj^cy zobowi^zuje s\q ponadto do udzielenia pisemnego upowaznienia Wykonawca do reprezentowania Zamawiaj^cego w sytuacji, gdy 
dokument taki bedzie wymagany. 

§ 2 . 
Terminy 

1. Przyjmujc|_cy zamowienie zobowiazany jest oddac ukohczon^ dokumentacje w terminie do dnia 20 grudnia 2020r. 
2. Dokumentem potwierdzajqcym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej jest protokdt odbioru, przygotowany w dwdch egzemplarzach 

1 podpisany przez Strony umowy. 
3. Protokol odbioru stanowi podstaw^ do wystawienia faktury obejmuj^cej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy, 
4. Podpisanie protokolu odbioru nIe oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej. 



§ 3 
Wynagrodzenie 

Za wykonanie przedmlotu umowy strony ustataj^ wynagrodzenie w kwocie: 

Netto: •7 967,48 (stownie:) siedem tysi^cy dzlewi^cset szescdziesi^t siedem zioty 48/100 

VAT (23%) 2102,52 (stownie:) dwa tysi^ce sto dwa ziote 52/100 

Brutto 9 800,00 (slownie:) dziewi^c tysiecy osiemset zIoty 00/100 

2. Rozliczenie przedmiotu umowy nas t^ i jednym rachunkiem wystawionym przez Wykonawcy w oparciu o zatwierdzony przez strony w terminie 
ustaionym niniejsz^ umow^ protoko! odbioru, 

3. Rachunek powinien bye adresowany do: 
Gmina Brudzew 
ui. Turkowska 29 
62-720 Brudzew 
NIP: 668-19-23-110 

4. Piatnosc bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiaj^cego na konto Wykonawcy wskazane na ractiunku, do 14 dni licz^c od daty 
otrzymania przez Zamawiaj^cego rachunku, Bl^dnie wystawiony rachunek lub brak protokolu odbioru koncowego spowoduj^ naliczenie 
ponownego 14-dniowego terminu platnosci od momenta dostarczenia poprawionych lub brakuj^cych dokumentow, 
Za dzieh zapiaty uwazany bedzie dzieh wplywu srodkow na rachunek Wykonawcy. 
Warunkiem wystawienia rachunku przez Wykonawce zamowienia jest dokonanie odbioru wykonanych prac, stwierdzone podpisami 
upowaznionych przedstawicieli stron umowy, 

§ 4 
PostanowienJa dodatkowe i koticowe 

1, Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaj^formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci. 
2, Niniejsza umowa jest jawna i podlega udost^pnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dost^pie do informacji publicznej, 
3, W razie zaistnienia istotnej zmiany okoiicznosci powoduj^cej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo 

przewldziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj^cy moze odstqpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych 
okollcznosciach. W tym przypadku Zamawiaj^cy moze zq^dac wyl^cznle wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cz^sci umowy. 

4, Spory wynlkle na tie wykonania niniejszej umowy b § d ^ rozstrzygane przez S^dy wlasciwe dia siedziby Zamawiaj^cego. 
5, Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za biez^ce kontakty s^ : 

1) Zamawlaj^cy: Radoslaw Chamera 
2} Wykonawca: Krzysztof Owczarek 

6, W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie maj^ przepisy Kodeksu cywilnego. 
7, Niniejsz^umow? sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dIa Zamawiaj^cego i jeden dIa Wykonawcy. 


