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UMOWANRIO6.7013.13.2021
Zawarta w dniu 25 lutego 2021 r. w Brudzewie pomi?dzy:
1. Gmin^Brudzew, ul. Turkowska 29,62-720 Brudzew, NIP: 668-19-23-110, REGON: 311019409 reprezentowan^ przez Pana:
Pawia Jacaszka
- Zast^pc? Wojta Gminy Brudzew
zwan^dalej "Zamawiaj^cym",
a
2. Panem Andrzejem Kules^ prowadz^cym dziatalnosc gospodarcz^ pod nazw^ Kulesa Andrzej Biuro Projektowo-Usiugowe ^ELIPSO" z siedzib^
ul, 11 Listopada 16/1, 62-510 Konin, NIP 665-124-75-55, REGON 301122196, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzlalalnosci
Gospodarczej zwanym w dalszej tresci umowy,,Wykonawca",
zostata zawarta umowa o nast^puj^cej tresci:
§1Przedmiot umowy
1. Zamawiaj^cy zleca wykonanie a Wykonawca przyjmuje do wykonania dziefo w postaci dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej
dotycz^cej modernizacji instalacji c.o. w ramach zadania „Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymian^ pieca, dociepieniem stropodachow oraz
montaz instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie".".
2. Przedmiot zamowienia obejmuje:
a. projekt instalacyjno sanitarny - centralnego ogrzewania (calosc instalacji),
b. projekt ciepla technologicznego do centrali wentylacyjnej kuchni (przyszlosciowo),
c. projekt wymiany poziomycti odcinkow instalacji wody bytowej (woda zimna, ciepta i cyrkulacja),
d. projekt wydzielenia instalacji hydrantowej z zastosowaniem zaworu pierwszeristwa,
e. uzgodnienia z rzeczoznawc^ochrony p.poz,
f. wytyczne branzy budowlanej,
g. STWOIR,
h. kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem.
1) Przekazywana dokumentacja b?dzie wzajemnie skoordynowana technicznie 1 kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma sluzyc.
Zawierac b?dzie wymagane potwierdzenia sprawdzeri rozwi^zah projektowych w zakresie wynikaj^cym z przepisow, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenla w zakresie wynikaj^cym z przepisow.
2) Wykonawca przed przystqpieniem do prac projektowych przedstawi Zamawiaj^cemu szczegolowe wytyczne projektowe oraz uzyska ich
akceptacj?.
3) Dokumentacj? skladaj^c^ si? na przedmiot niniejszego zamowienia wykonawca zobowi^zany jest wykonac zgodnie z zasadami wiedzy
tectinicznej, przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami,
normami oraz standardami branzowymi, zawartymi m.in. w:
a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).
b) Rozporz^dzeniu Minislra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072).
c) Rozporz^dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporz^dzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).
3. Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? do udost?pnienia wszelkich niezb?dnych do nalezytego wykonania umowy dokumentow, znajduj^cych si?
w jego posiadaniu oraz do udzielania wszelkich niezb?dnych wyjasnieri, w tym w szczegolnosci w sytuacji braku istniej^cej dokumentacji.
4. Zamawiaj^cy zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezyt^ starannosci^ w sposob zgodny z ustaleniami, okreslonymi w decyzji
0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustaw, przepisami i obowi^zuj^cymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
5. Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? ponadto do udzielenia pisemnego upowaznienia Wykonawca do reprezentowania Zamawiaj^cego w sytuacji, gdy
dokument taki b?dzie wymagany.
§2.
Terminy
1. Przyjmuj^cy zamowienie zobowi^zany jest oddac ukohczon^dokumentacj? w terminie do dnia 31 marca
2. Dokumentem potwierdzaj^cym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej jest protokot odbioru, pi;^gotsiw^n^w dw6ch e^i^Vnplarzach

/ podpisany przez Strony umowy.
J. Protokot odbioru stanowi podstaw? do wystawienia faktury obejmuj^cej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy.
4. Podpisanie protokolu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej.
§3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaj^ wynagrodzenie w kwocie:
Netto:
VAT:
Brutto:

24 000,00 [zl (slownie:) dwadziescia cztery tysl^ce ziotych 00/100
5 520,00 [z\ (stownie:) pi?c tysi?cy pi?cset dwadziescia ziotych 00/100
29 520,00 [zt] (slownie:) dwadziescia dziewi?c tysi?cy pi?cset dwadziescia ziotych 00/100

2. Rozliczenie przedmiotu umowy nastqpi jedn^ faktury wystawion^ przez Wykonawc? w oparciu o zatwierdzony przez strony w terminie
ustalonym niniejsz^umow^protoko) odbioru.
3. Faktura powinna bye adresowana do:
Gmlna Brudzew
ul, Turkowska 29
62-720 Brudzew
NIP: 668-19-23-110
4. Platnosc b?dzie dokonana przelewem z konta Zamawiaj^cego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, do 14 dni liczqc od daty otrzymania
przez Zamawiaj^cego faktury. Bt?dnie wystawiona faktura lub brak protokolu odbioru koncowego spowoduj^ naliczenie ponownego
14-dniowego terminu platnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakuj^cych dokumentow.
5. Za dzieii zaplaty uwazany b?dzie dzleh wplywu srodkow na rachunek Wykonawcy.
6. Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawc? zamowienia jest dokonanie odbioru wykonanych prac, stwierdzone podpisami
upowaznionych przedstawicieli stron umowy.
§4
Postanowienia dodatkowe i kohcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupelnlenia tresci umowy wymagaj^ formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udost?pnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dost?pie do informacji publicznej.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj^cej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj^cy moze odst^ic od umowy w terminie 30 dni od powzi?cia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku Zamawiaj^cy moze z^dac wyts^cznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cz?sci umowy.
4. Spory wynikle na tie wykonania niniejszej umowy b?d^ rozstrzygane przez S^dy wtasciwe dia siedziby Zamawiaj^cego.
5. Przedstawicielami Stron odpowiedzialnyml za biez^ce kontakty s^:
1) Zamawiaj^cy: Pawet Jacaszek
2) Wykonawca: Andrzej Kulesa - tel.: 781 605 759
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie maj^ przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Niniejsz^ umow? sporz^dzono w trzecti jednobrzmi^cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dIa Zamawiaj^cego i jeden dIa Wykonawcy.
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Urz^d 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.pl, www.blp.brudzew.pl
e-mail: ug@brudzew.pl

