UMOWAO DZIELO NR PMR.2151.1.2020

Niniejsza umowa sporz^dzona zostata w Brudzewie w dniu 15 stycznia 2020 roku pomi^dzy:
Gmin^ Bmdzew z siedziby w Brudzewie, ui. Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew. NIP: 668 19 23 110, REGON:
311019406, reprezentowan^ przez:
Wojta Gminy Brudzew - Pana Cezarego Krasowskiego,
zwan^dalej "Zamawiaj^cym",
a
Panem mgr inz. arch. Marianem Lisem, zam. 62-510 Konin, ui. Zygmunta Augusta 3, posiadaj^cym
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczeh, zwanym dalej „Wykonawc^".
Przedmiotem

umov;y

jest

opracowywanie

w

§1
formie

pisemnej

i

elektronicznej

projektu

decyzji

0 warunkach zabudowy na terenie Gminy Brudzew wraz z wykazem instytucji do uzgodnien, ktorych wymaga
dana decyzja, a takze analiz, warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikaj^cych
z odr^bnych przepisow. Projekt decyzji sporzadzany bedzie w 1 egz., wyniki analizy w 1 egz. oraz analiza
stanufaktycznego w 1 egz.
§2
1. Wykonawca odpowiada za v\/ykonanie przedmiotu umowy.
2. Poszczegolne opracov/ania wykonane zostan^w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcy
zlecenia wykonania opracowania.
3. Potwierdzeniem opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy bedzie podpisany protokot zdawczoodbiorczy na druku przygotowanym przez Zamawiaj^cego.
4. Da\q podpisania protokoiu traktuje si§, jako dat§ wykonania i odbioru opracowania projektu decyzji
0 warunkach zabudowy.
5. Wykonawca przedmiot umowy wykona osobiscie i samodzielnie.
6. Wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 Wykonawca zobowi^zuje si^ dostarczyc do siedziby
Zamawiaj^cego na wlasny koszt.
7. Przedmiot umowy zostanie wykonany z nalezyt^starannosci^i zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie
przepisami.
8. Niniejsz^ umow§ zawarto na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020r.
§3
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu wskazanego w § 2, ust. 2

niniejszej umowy,

naiiczona zostanie kara za kazdy dzieh zwfoki w wysokosci 2,5 % wartosci przedmiotowego dziela, ktora
zostanie potr^cona z przysiuguj^cego wynagrodzenia.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaj^ wynagrodzenie w kwocie: 270,00 zl brutto (slownie:
dwiescie

siedemdziesiat

ziotych

00/100)

za

kazdy

opracowany

0 warunkach zabudowy.
2. Od w/w wynagrodzenia Zamawiaj^cy odiiczy naiezn^skiadk^ na podatek dochodowy.

projekt

decyzji

3. Szacowana iiosc projektow decyzji w roku 2020 wynosi 70 sztuk.
4. Szacowany l^czna wartosc umowy stanowi kwot^ 18 900,00 zi. brutto.
5. W przypadku zmiany szacowanej ilosc projektow decyzji w roku 2020 stosowna zmiana zostanie
wprowadzona aneksem do niniejszej umowy.
6. Wartosc calkowita przedmiotu umowy, ani ceny nie b^d^waioryzowane w okresie realizacji umowy.
7. Rozliczenie przedmiotu umowy nast^powac bedzie na podstawie rachunku wykonawcy. Kwota rozliczenia
kazdorazowego

ustalana

bedzie

jako

iloczyn

ilosci

opracowanych

projektow

decyzji

i kwoty wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w §4 ust. 1.
8. Do rachunku Wykonawca zal^czy protokoly zdawczo-odbiorcze podpisane przez obydwie strony umowy.
9. Piatnosc regulowana bedzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku przez Zamawiajqcego.
§5
Odpowiedzialnosc za przedmiot umowy wobec osob trzecich ponosi Zamawiaj^cy.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj^formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§7
W

sprawach

23 kwietnia

nieuregulowanych

niniejsz^

umow^

maj^ zastosowanie

przepisy

ustav^y

z dnia

1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2018r., poz. 1025 ze zm.), ustawy z dnia

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2018r., poz. 1945).
§8
Wszelkie sprawy wynikaj^ce z realizacji postanowieh niniejszej umowy Zamawiaj^cy i Wykonawca rozstrzygac
b^d^polubownie, a w przypadku braku porozumienia rzeczowo s^d powszechny.
§9
Umow^ sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzempiarzach; 1 egz. dia Wykonawcy, 2 egz. dia
Zamawiaj^cego.
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