GMINA BRUDZEW
UMOWA 0 DZIELO NR 10^7013.24.2018

Zawarta w dniu 8 lutego 2019r. w Brudzewie pomi^dzy:
1. Gmin^Brudzew, ul. Turkowska 29,62 - 720 Brudzew, NIP: 668-19-23-110, REGON: 311019409 reprezentowan^ przez Pana:
Cezarego Krasowskiego
- W6jta Gminy Brudzew
zwan^dalej "Zamawiaj^cym",
a
2. Pani^ Magdalen^ Drzewieck^ prowadz^c^ dziatalnosc gospodarczq pod nazw^ Pracownia Projektowa Techniki Sanitamej Proj-San,
ul. Wybudowanie 12, 85-793 Bydgoszcz; NIP: 5540404092, REGON: 090020515; wpisan^ do Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSd
Gospodarczej zwanqdalej "Wykonawcy',
zostala zawarta umowa o nast^puj^j tre^:

^1.

§1Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca wykonanie a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieio w postaci koncepcji zagospodarowania Sciek6w z terenu Gminy
Brudzew obejmuj^cej dwa warianty:
• .Koncepcja transportu sciekbw z terenu Gminy Brudzew na oczyszczalni^ ^ek6w w Turku"
• .Koncepcja modemizacji oczyszczaini Sdekbw w Bnjdzewie"

2 Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia: Zadanie zwi^zane z opracowaniem koncepcji zagospodarowania sciekow z terenu Gminy Brudzew
obejmuj^cej dwa warianty:
1) .Koncepcja transportu saekow z terenu Gminy Brudzew na oczyszczaini? sciekow w Turku" obejmuj^cej m.in.:
y.,-.-

a. Bilans ilosci sciekow powstaj^ych na terenie Gminy Brudzew.
b. Koncepcja kanalizacji sanitamej dia miejscowosd Marulew, Bratuszyn, Chrz^blice (miejscowosci potoione potenqalnie przy trasie
ruroci^u ttocznego sciekbw)
c. Wariantow^ koncepcja przerzutu sciekow z Brudzewa do Turku obejmujqc^:
a) wariant I z odcinkiem wspdinym z Gmin^ Wtadyslawow /trasa ruroci^u ttocznego: Brudzew- Marulew - Chrz^blice - pas torbw
kolejowych -Obr^bizna - ul. Graniczna - oczyszczalnia sciekbw Turek/
b) wariant I! z odcinkiem wspolnym z Gmin^ Wtadystawbw /trasa ruroci^u thjcznego: Brudzew- Bratuszyn - Galew - pas torbw
kolejowych -Obr^bizna -oczyszczalnia sciekow Turek/
c) wariant III z ruroci^iem ttocznym Brudzew -Turek /trasa rurocl^u ttocznego: Brudzew- Bratuszyn - pas drogi wojewbdzkiej
nr 470 -oczyszczalnia Sciekow Turek/
d. Poszczegblne warianty koncepcji uktadu ttoczenia sciekow do Turttu zawierac b^^:
a) dobbr pomp, dobor Srednicy ruroci^u ttocznego, obliczenia hydrauliczne wspotpracy pomp z ruroci^iem, okreSlenie zakresu
rzeczowego i szacunkowych kosztow realizaqi.
2) .Koncepcja modernizacji oczyszczaini Sciekow w Brudzewie" obejmuj^ m.in.:
- analiz? pracy istniejqcej oczyszczaini sciekow
- propozycj? rozbudowy wraz z obliczeniami tectinologicznymi obiektbw i urz^dzeii
- okreslenie kosztow robbt modernizacyjnycti w oparciu o katalog jednostkowych wskaznikow cenowych na roboty inwestycyjne

3. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie (dIa kazdego z etapow oddzielnie):
a. koncepq? zawieraj^cq opis wraz z rysunkami - 4 egz.,
b. oszacowanie kosztow - 1 egz,
wersj? elektroniczn^ dokumentacji projektowej i kosztowej;
4. Zamawiajacy zobowi^uje si? do udostepnienia wszelkicti niezb^dnych do naleiytego wykonania umowy dokumentbw, znajduj^cych si?
wjego posiadaniu oraz do udzielania wszelkich niezt>?dnych wyjasnieii, w tym w szczegolnoSci w sytuacji braku istniej^cej dokumentacji.
5. Zamawiajacy zobowi^uje si? ponadto do udzielenia pisemnego upowaznienia Wykonawca do reprezentowania Zamawiajqcego w sytuaqi, gdy
dokument taki b?dzie wymagany.
§2.
Terminy

1. PrzyjmujE^cy zambwienie zobowi^zany jest oddab ukortczonq koncepcj? w terminie do 3 mlesi?cy od dnia podpisania umowy.
2. Dokumentem potwierdzajqcym dokonanie odbioru koncepcji jest protokbt odbioru, przygotowany w dwbch egzemplarzach i podpisany przez
Strony umowy.
3. Protokbl odbioru stanowi podstaw? do wystawienia faktury obejmujqcej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§3
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaj^ wynagrodzenie w kwocie:
Netto:
VAT (23%)
Brutto:

19 600,00 [zl]slownie: dziewl?tnascie tysi?cy szeSflset zioty 00/100)
4 508,00 [zl] slownie: cztery tysiqce pi?6set osiem zIoty 00/100)
24 108,00 [zl] slownie: dwadzieScia cztery tysiqce sto osiem zIoty 00/100)

2. Rozliczenie przedmiotu umowy nast^pi jednq faktury kohcow^ wystawion^ przez Wykonawc? w oparciu o zatwierdzony przez strony w terminie
ustalonym niniejsz^ umow^ protokot odbioru.
3. Faktura powinna bye adresowany do:
Gmina Brudzew
ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew
NIP: 668-19-23-110
4. Platnosc b?dzie dokonana przelewem z konta Zamawiajcicego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, do 14 dni licz^c od daty otrzymania
przez Zamawiaj^cego faktury. B(?dnie wystawiona faktura lub brak protokolu odbioru koricowego spowoduj^ naliczenie ponownego
14-dniowego terminu platnoSci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakuj^cych dokumentow.
5. Za dzieri zaptaty uwazany b?dzie dzieh wpiywu srodkbw na rachunek Wykonawcy.
^\m wystawienia faktury przez Wykonawc? zamowienia jest dokonanie odbioru wykonanych prac, stwierdzone podpisami
upowaznionych przedstawicieli stron umowy.
§4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Postanowienia dodatkowe i kohcowe
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaj^formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Niniejsza umowa jest jawna i podlega udost^pnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dost?pie do informacji publicznej.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj^cej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie moina byto
przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powzi?cia wiadomoSd o tych
okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze z^dac wytqcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz?sci umowy.
Spory wynikte na tie wykonania niniejszej umowy b?d^ rozstrzygane przez Ssidy wlaSciwe dIa siedziby Zamawiaj^cego.
Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za biez^ce kontakty s^:
1) Zamawiajacy: Pawei Jacaszek
2) Wykonawca: Magdalena Drzewiecka
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie maj^ przepisy Kodeksu cywilnego.
Niniejsz^ umow? sporzqdzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dIa Zamawiaj^cego i jeden dIa Wykonawcy.
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Urzgd Gminy Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew
tel. +48 63 279 70 47, fax +48 63 289 20 49
Gmina Brudzew NIP: 668-192-31-10, REGON: 311019409
www.brudzew.pi, www.bip,brudzew.pl
e-mail: ug[S)brudzew.pl

