
UHOWAO a Z C U ) NR 10^7013.19.2020 

Zawartawdniu 1 grucMa2020r wBoidzemepotriiedzy: 
1 Gmn^Brudzew, li. Turkowsica 29,62 - 720 Bfudzew., NIP: 66a-19-23-110, REGON: 311019409 reprezankMvan^ przez Pana: 
Pawta Jacaszka -Zastgpo^WaitaGmnyBiudzew 

a 
2 Panem Kizyszlofem Owczarloem prowadzacym lizialtaitnosc gospodarcza pod nazv^ Usiugi Projektowe Owczarek Kizyszlof z siedzfl)^ 
Os. Wyzwolenia 1/22, 62-700 Tirek, NIP 668-13-32-544, REGON 31D279999, wpisanym do CenlrakiE^ EuMderĤ J J irtkxmaf$ o Dzialalnosci 
Gospodarcz^ zwanym wdalszej Ireki umowy IMykonawc^^ 
zostala zawaria umowa 0 nasl^pi^^ kesd: 

§1-
PrzedmioC umowy 

1 Zatnama^ zleca wyfconanie a Wylconawca przyjmuje do wykonania dzielo w postad dokumentaqi praieUtiwq tediniczno4u)sztorysowq 
ob^mujac^ zadanie pn.:" RoztMdowa ocwiclcnia uicaiego w msc. Bratuszyn, gmina Bmdzew". 

Z Przedmiotzam6wieniaob^mu|e: 
a prDfeldbudoMrtano îrykonawczy-4egz., 
b. przedmiar robot - 1 egz. 
c. kosztoiys Jnwestorski - 1 egz. 
d. Specyficaq^ Tediniczn^VVylainania J Odbioiu R o M 
e. wer^ele)droni(2n^dolajnienta(|prDjeUowi4pr2^^ 
f. uzysitanie wszelddi uzgodnien, opini i decyql niezb^dnych do uzyskania pozwolenta na budowq, 

1) Pr^kazywana dokumentaqa b^dzie wzajemnie stooidynowana tedmkznie i kompleina z punklu widzenia celu, Uoremu ma ik^ffc. 
Zamefac b^dzie wymagane potwierdzenia sprawdzeri tvmu^i profeUowydi w zakresie wynkaî cym z przepisow, wymagane opinio, 
u^odnieriia, qody i pozwDlenia w zakresie wynftaiq;^ z przeptsdw 

2) M îkonawca przed pr îstqpieniem do prac pfO|eklow)|di prze^^ 
ai(ceptac|̂ . 

3) Dokumentaq^ sktadai^ sî  na przedmiot niniÊ sziego zamowienia wykonawca zobowî zany jest wykonac zgodnie z zasadami wiedzy 
tedinksnq^ przy zactKMvanu naiezytej stataniKK^ 
normami oraz standardami bran̂ >wymij, zawantymi mJn. w: 
a) Ustawiezdnia7lipca 1994r -Prawobudowiane(tj.DzU.z2006r.Nr 156poz. 1118zezm). 
b) Roqjorzqdzeniu Mnt^a infrastrdkiixy z dnia 2 wrz^'ia 20D4r. w ^ a w i e szczegobwego zakresu i fcxmy dokumentaqi pro}ekk»w '̂, 

specyfikaqi tedmicznydi wykonania i odbaoru robot biidowlanydh oraz prograrmj %ikcionalno4izytk(»iiego {DzM, z 20Q4r. Nr 202, poz. 
2072). 

c) Rozporz^dsniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 m^^ 2004f. w sprawte okresienia trtetod i podslaw sporz^dzania koszfcirysu 
inwesk)rskiego, obiczania piarioMranydi koszSbv ptac projekk>wydi oraz piaoowanydi toszlnv lobbt budowlanydi okreskxrydi 
w programie lunkqonahKMizylkowym {Dz.a z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

3. Zamawiaj^ zobowi^uje si$ do udost^xiiema wszetKIdh nteztednydi do reHe^ytego wykonama umowy dokiiimentow, znajduf^cydi sî  
w jego poaadaniu oraz do udzielania wszelddi niezb^dnych wyjasnlen, w tym w szczegoinosci w sytuacji txaku istntejacej dokumentacy. 

4. ZamaMf^i^ zapewni opraoo«anie dokumentaqp pnojektrnq z nalezyta ^anrtosc ia , w sposob /̂odrty z ustatê niami, okiresionymi w decygl 
0 waninkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganianiJ ustaw, przeptsami i obowt^uĵ cymi PoiskiniJ k̂3lTnami oraz zasadami 
wiedzy tedinicznq. 

5. Zamawiaf^ zobowi^je sie ponadto do udzielena pisemnego upowa^nienia W/konawca do reprezentowania Zamawiaĵ pego w syiuaqi, gdy 
dokument taki b^dzie wymagany. 

52. 
Teraiiny 

1. Przyjmuj^zamowieniezoboiM^anyiestoddactiHii^^ 
Z Dokumentem potwerdzaĵ pym dokonanie odbkmj dokumentaql projekiowej jest protokdt odbioru, przygotowany w dwodi egzemplarzadi 

1 podptsany przez Strony umowy. 
3. Protokol odbioru stanowi podstaw^ do wystawtenta f a l ^ y obeynu)^ wynagrodzente za wykonany I odebrany p(zedmiot umowy. 
4. Podptsanie protokoki odbioru nie oznacza potwierdzenia Praku 



§3 
Wynagrodzenie 

1. Za wyfconanie przedmialu umowy stranyu^^ 

Nedo: - 6l»/,5e (siownie:) szesc t y s i ^ dzewî odziesiaf siedem 

VAT (23%) 1402,44 (slownie:) tys^c <7lerysta dura ziote 44/100 

Bnitto 7 500,00 (stowne:) »ndem lysî cy pifcset ztoty 00/100 

Rodczienie przedmiotu umowy nast^ jednym radunkiem wystawionym pizez Vt̂ ftonawô  w opaiciu o zatwienlzony przez strony w lerminie 
ust̂ onym nhie^sza umoM^prolokbf odbioru. 
Radiunek powjnien bye adresowany do: 
Gmina Bnidzew 
iJ.Turicowska29 
62-720 Bnidzew 
NIP: 668-19-23-110 
Plalnosc b^dzie dokonana przelewem z konfa Zamannafqcego na konto Wykonawcy wskazane na radunku, do 14 dni licz^ od daly 
okzymania pizez Zamainaiqpego radunku. Bl̂ dnie wystawiony radiunek tub brak prolakokJ ottHOiu koncowego spowoduiq naiczenie 
ponownego 14-dniowego temwiu plalnosd od momenlu dostarczenia poprawwnydi tub brakuf̂ pydi dokumentow. 
Za dzien zapiaty uwazany b^dzie dzieh wplywu srodkow na radH^ 
Wamnkiem wystaiMenia radiunku przez Wykonawcy zamowienia jest dokonanie odbioni wykonanydi prac, shneidzDne podpis^ 
upowatraonydi przedstavMcieii staon umowy. 

§4 
PostanowicnU dodallOTwe i koncowe 

1. VVszeldezrnanyiuzupetoienialreid umowy wymagai^ibri^ 
Z NM^szaumowajestlawnaJpodkgaudosl^pnianiunazasadadiokie^ 
3. W razie zaistnienia isiofenq zmtany okoiczno^ powodu)^, ze wykonanie umowy nie le^ w inleresie pubfcznym, czego nie mozna byto 

przewklziec w dnwl zawarcia umowy, Zamawia)^ mote ods^pic od umowy w teiminie 30 dni od p o w z i ^ «Madomosd o tjKti 
okoicznokiadi, W ̂  przypadku Zamawtaj^ mo^ 

4. Sporywynidenalewykananianiniqszei umowy b^rozskzyganepfzezS^wias^^ 
5. Przedstawkaelami Skon odipowiedziakTymi za bi 

1) Zamawiaf^ Radoslaw Chamera 
2) Wykonawca: Krzysztof Owczarek 

6. Wsprawachnteuregutowanyctipostanowieniamfnini^szi^Umo*^ 
7. Nn^sz^umow^sporz^daxw wfrschjednobrzmiqpyciiegzernpi^^ 

WYKONAWCA 

ini. Krzy^tGhOvfciarek 
UiwsWniin^ bj5CAian^|e yHlrtluwdii'j i hrerewania 
f.fn? ami budowlanyrri M E ogipniczeh v; special' osci 
i:v,'-: lacyjnei w zakresrljfcjafti. inslalacji i ur7j\|lzert 
e:ev.i ycznych i elektroerM^9etycZTlyc^ 

nr cwd, : VVKH0305/POCE/04 
nr e-.vid.: Wf<rW531i;UWU£;UB— 


