UMOWANRIO6.603.1.2019
W dniu 31 stycznia 2019r. w Bmdzewie pomi^dzy:
1. Gmin^ Brudzew, ul. Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew, NIP; 668 19 23 110, REGON: 311 019 409 reprezentowan^ przez
Pana Cezarego Krasowskiego W6jta Gminy Bmdzew, zwan^w dalszej cz^sci umowy „Zamawiaj^cym"

2. SALUBRIS Sp. z o.o. Sp.K. ul. Poznafiska 2, 63-004 Tulce NIP 777 333 40 14, REGON 381 275 629, KRS 0000748443
reprezentowanym przez Panig_:
drDanut? Mickiewicz- Wichtacz- Wspolnika, zwan^w dalszej tresci umowy „Wykonawc^",
zostaia zawarta umowa o nast^puj^cej tresci;
§1Przedmiot umowy
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Zamawiajqcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania peten monitoring poeksploatacyjny skladowiska odpadow
komunalnych w msc. Smolina, obejmuj^cy;
ajwykonanie badari fizyczno - chemicznych wody podziemnej z czterecti otworow obserwacyjnych (Q-l ,K-1 ,K-2,K-3),
b) badanie wielkosci opadu atmosferycznego,
c) monitoring emisji i skladu gazu skladowiskowego, przy wykorzystaniu dwoch studnj odgazowuj^cych,
d) badanie przebiegu osiadania powierzchni skladowiska w oparciu o dwa repery,
e) sprawdzenie sprawnosci systemu odprowadzania gazu skladowiskowego.
Ww. badania zostan^wykonane dwa razy w roku, Pienwsze w terminie do 30 czerwca 2019 roku, drugie w terminle do
dnia31 grudnia 2019 roku.
Wyniki z wykonania ww. serii badari nalezy kazdorazowo przedlozyc Zamawiajqcemu wraz z protokotem odbioru przed
wystawieniem faktury, o ktbrej mowa w § 4 niniejszej umowy. Do korica stycznia 2020r. nalezy dodatkowo przedlozyc
opracowanie wynikow w formie raportu calorocznego,
0 dokladnej dacie poboru prob do badari Wykonawca jest zobowi^zany poinformowac Zamawiaj^cego.
Wykonawca zobowi^zuje si§ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowi^zuj^cymj w tym zakresie przepisami
prawnymi i normami.
Zamawiaj^cy zobowiqzany jest do umozliwienia Wykonawcy dost^pu do obieklow badari oraz innych miejsc, w ktorych
majq.byc wykonane pomiary i badania,
Wykonawca zobowiqzuje si? nie wykorzystywac wynikow badah obj^tych umow^w celu ich dalszego przetwarzania.
§2.
Terminy

Wykonawca zobowi^zany jest do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do dnia 31 stycznia 2020r.
§3
Kary umowne 1 roszczenia odszkodowawcze
1.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar? umownq^za;
1) zwlok? w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieri zwioki,
2) za zwlok^w usuni^ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 1 r^kojmi - w wysokosci 1,0%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzieri zwioki. Termin zwioki liczony b?dzie od nast?pnego dnia po terminie
ustalonym na usuni^cie wad,
3) za odst^ienie 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 2020r. opracowania wynikow w formie raportu calorocznego - w wysokosci
25% wynagrodzenia wynikaj^cego z niniejszej umowy.
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3.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszl<odowania uzupetniajqcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.
§4
Wynagrodzenie
Za wykonanie w catosci przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy strony ustalaj^ wynagrodzenie w kwocie:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Netto:

3 400,00[z(]

(slownie;) trzy tysi^ce czterysta ztoty 00/100

VAT (23%):

782,00[zll

(stownie:) siedemset osiemdziesiqt dwa ztote 00/100

Brutto:

4 182,00 [zt]

(slownie:) cztery tysi^ce sto osiemdziesi^t dwa ztote 00/100

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru badaii jest protoko! odbioru, przygotowany w dwocti egzemplarzacti
i podpisany przez Strony umowy.
Protoko! odbioru stanowi podstaw^ do wystawienia faktury obejmuj^cej wynagrodzenie za wykonany i odebrany
przedmiot umowy.
Po wykonaniu badah potrocznych i po odbiorze wynikow badania potwierdzonym stosownym protokolem odbioru
cz^sciowego Wykonawcy przysluguje prawo do wystawienia faktury cz^sciowej w kwocie 2 091,00 zt brutto.
Wykonanie catosci przedmiotu umowy - do dnia 31.01.2020r. zostanie potwierdzone protokolem odbioru kohcowego
przedmiotu umowy. ktory stanowil b^dzie podstaw^ do wystawienia faktury kohcowej na kwot? 2 091,00 zt brutto.
Faktury powinny bye adresowane nast^puj^co:
Gmina Brudzew
ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew
Platnosc b^dzie dokonana przelewem z konta Zamawiaj^cego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, do 14 dni
licz^c od daty otrzymania przez Zamawiaj^cego faktury. Bl^dnie wystawiona faktura VAT lub brak protokolu odbioru
koricowego spowoduj^ naliczenie ponownego 14-dniowego terminu platnosci od momentu dostarczenia poprawionych
lub brakuj^cych dokumentdw.

Postanowienia dodatkowe i kohcowe
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaj^formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
Spory wynikle na tie wykonania niniejszej umowy b^d^ rozstrzygane przez Sqdy wlasciwe dia siedziby Zamawiajqcego.
Przedstawicieiami Stron odpowiedzialnymi za biez^ce kontakty s^;
1) Zamawiajqcy: Dominika Kaszyhska-Fisiak, tel. (63) 279 83 45, e-mail: d.kaszynska@brudzew,pl
2) Wykonawca: dr Danuta Mickiewicz - Wichlacz, tel. 601 730 283, 0618750620, lab@salubris,pl
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majq przepisy Kodeksu cywilnego.
Niniejszq^umow^ sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dIa Zamawiaj^cego i jeden
dIa Wykonawcy.
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