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sGiyilNA BRUDZEW > «
UMOWA NR RSG.603.1.2020
W dniu 29 grudnia 2020r. w Brudzewie pomi^dzy:
1. Gmin^ Brudzew, ul. Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew, NIP: 668 19 23 110, REGON: 311 019 409 reprezentowan^ przez
Pane: Cezarego Krasowskiego W6jta Gminy Brudzew, zwanqw dalszej cz^^ci umowy .Zamawiaj^cym"

2. SALUBRIS Sp. z o.o, Sp.K. ul. Poznartska 2, 63-004 Tulce NIP 777 333 40 14, REGON 381 275 629, KRS 0000748443
reprezentowanq przez Pani^:
dr Danut? Mickiewicz- Wiohtacz- Wspolnika, zwan^ w dalszej tresci umowy „Wykonawc^",
zostaia zawarta umowa o nast^puj^cej tresci:
§1.
Pfzedmiot unx)wy
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Zamawiaj^cy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania pelen monitoring poeksploatacyjny skladowiska odpadow
komunalnycti w msc. Smolina, obejmuj^cy:
a jwykonanie badaii fizyczno - chemicznych wody podziemnej z czterech otworow obserwacyjnych (Q-1,K-1,K-2,K-3),
b) badanie wielko^cl opadu atmosferycznego,
c) monitoring emisji i skladu gazu skladowiskowego, przy wykorzystaniu dw6ch studni odgazowujqcycti,
d) badanie przebiegu osiadania powierzchni skladowiska w oparclu o dwa repery,
e) sprawdzenie sprawnoSci systemu odprowadzania gazu skladowiskowego.
Ww. badania zostan^ wykonane dwa razy w roku. Pierwsze w terminie do 30 czerwca 2021 roku, drugie w terminie do
dnia 31 grudnia 2021 roku.
Wyniki z wykonania ww. serii badaii naleiy ka^dorazowo przedlozyc Zamawiaj^cemu wraz z protokoiem odbioru przed
wystawieniem faktury, o ktorej mowa w § 4 niniejszej umowy. Do korica stycznia 2022r. nale:i:y dodatkowo przedlozyc
opracowanie wynikow wformie raportu calorocznego.
0 dokladnej dacie poboru prob do badari Wykonawca jest zobowi^zany poinformowac Zamawiajacego.
Wykonawca zobowi^zuje si§ do wykonania przedmlotu umowy zgodnie z obowiqzuj^cymi w tym zakresie przepisami
prawnymi i normami,
Zamawiaj^cy zobowi^zany jest do umoiliwienia Wykonawcy dost?pu do obiektow badari oraz innych miejsc, w ktorych
maj^byb wykonane pomiary i badania,
Wykonawca zobowi^zuje si§ nie wykorzystywac wynikow badari obj^tycti umow^w celu icti dalszego przetwarzania.
§2.
Terminy

Wykonawca zobowi^zany jest do zrealizowania calosci przedmlotu umowy w tenninie do dnia 31 stycznia 2022r.
§3
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
1.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienaleiyte wykonania przedmlotu
umowy,
2. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar? umown^za:
1) zwiok? w wykonaniu przedmlotu zamowienia w wysokcsci 1,0 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieri zwioki,
2) za zwiok? w usuni^ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i r^kojmi - w wysokoSci 1,0%
wynagrodzenia umownego za kaidy dzieri zwioki. Termin zwtoki liczony bedzie od nast^pnego dnia po terminie
ustalonym na usuni^cie wad,
3) za odstqpienie od umowy z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy w wysokoSci 10% wynagrodzenia
okreSlonego w § 4 ust. 1 umowy.
4) za nieprzedlozenie do dnia 31 stycznia 2022r. opracowania wynik6w w formie raportu calorocznego - w wysokosci
25% wynagrodzenia wynikajqcego z niniejszej umowy.
3. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody,
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§4
Wynagrodzenie
1.

Za wykonanie w Ccilosci przedmlotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy strony ustalajct wynagrodzenie w kwocie:
Netto:
VAT (23%):
Brutto:

3 120,00 [zt]
717,60 [zl]
3 837,60 [zt]

(slownie:) trzy tysiq^ce sto dwadzieScia ziotych 00/100
(slownie:) siedemset siedemna^cie ztotycti 60/100
(siownie:) trzy tysi^e osiemset trzydzieSci siedem ^tych 60/100

Dokumentem potwierdzaj^cym dokonanie odbioru badari jest protokot odbioru, przygotowany w dwoch egzemplarzacli
i podpisany przez Strony umowy.
Protokoi odbioru stanowi podstaw? do wystawienia faktury obejmuj^cej wynagrodzenie za wykonany i odebrany
przedmiot umowy.
Po wykonaniu badari p6!rocznych i po odbiorze wynikow badania potwierdzonym stosownym protokoiem odbioru
cz^sciowego Wykonawcy przysluguje prawo do wystawienia faktury cz^Sciowej w kwocie 1.918,80 zl brutto,
Wykonanie caiosci przedmlotu umowy - do dnia 31.01.2022r. zostanie poNerdzone protokoiem odbioru koncowego
przedmlotu umowy, ktory stanowi! b^dae podstaw^ do wystawienia faktury koricowej na kwot§ 1.918,80 zi brutto.
6. Faktury powinny bye adresowane nast^puj^co:
Gmina Brudzew
ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew
7. Platnosc b^zie dokonana przelewem z konta Zamawiaj^ego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w tenninie
14 dni liczqc od daty otrzymania przez Zamawiajqcego faktury. Bl^dnie wystawiona faktura VAT lub brak protokolu
odbioru koncowego spowoduj^ naliczenie ponownego 14-dniowego terminu platnosci od momentu dostarczenia
poprawionycti lub brakuj^cycti dokumenlbw.

2.

§5
Postanowienia dodatkowe i koricowe
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wym'agaj^ • orniy^emriejTlJOiJT^oreriTTitewazno5ci~
Spory wynikie na tie wykonania niniejszej umowy b^d^rozstrzygane przez Sqdy wiaSciwe dia siedziby Zamawiajacego.
Przed stawiciel ami Stron odpowiedzialnymi za biei^ce kontakty s^:
1) Zamawiaj^cy: Julita Warach, tel, (63) 279 83 36, e-mail: julita.warach@brudzew.pl
2) Wykonawca: dr Danula IVIickiewlcz - Wictiiacz, tel. 601 730 283,0618750620, lab@salubris.pl
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie maj^ przeplsy Kodeksu cywllnego.
Niniejsz^ umow^ sporz^dzono w dw6ch jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron umowy.
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