Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
UMOWA nr ......./…./2022

Zawarta w dniu ................2022 r. pomiędzy :
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o.
ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia
NIP 558-000-14-89, Regon 340854204
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez SR w Bydgoszczy, XIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000373820
reprezentowana przez:
Henryka Grobelnego – Prezesa Zarządu
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,
a
……………………………………………
……………………………………………
NIP…………….. Regon …………………
reprezentowaną przez:
…………….. – ……………………………..
Zwanym w dalszej w treści umowy Wykonawcą.

§1
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca na podstawie zapytania ofertowego przyjmuje do
realizacji zadanie polegające na opracowaniu analiz ryzyka dla 3 ujęć wód podziemnych,
oddzielnie dla każdego ujęcia, eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o. a zlokalizowanych na terenie gminy Kcynia.

2.

Szczegółowy zakres zlecenia został określony w zapytaniu ofertowym, które po
podpisaniu przez strony umowy stanowić będzie jej integralną część.
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3.

Wykonawca zobowiązuje się do skutecznego opracowania analiz ryzyka ujęć wód
podziemnych, skutkujących skutecznym określeniem konieczności ustalenia stref
ochrony pośredniej lub jej brakiem.

4.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, czyli materiały,
transport, robociznę oraz inne konieczne do rzetelnego wykonania przedmiotu umowy.

5.

Termin zakończenia przedmiotu umowy strony ustalają na 30.10. 2022 r.

6.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone właścicielowi
obiektu, innym użytkownikom lub osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej
umowy.
§2

1.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości:
............................ zł. netto, słownie:………………………….. …………złotych.
Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości:
............................ zł, słownie:………………………….. …………złotych.
wartość brutto:
............................ zł. brutto, słownie:………………………….. …………złotych.

2.

Płatność zostanie zrealizowana w dwóch transzach :
a) pierwsza 70% kwoty określonej w ust.1 - po wykonaniu zadania, tj. protokolarnym
przekazaniu pełnej dokumentacji i przygotowanej do złożenia wniosku do
Wojewody Kujawsko-pomorskiego,
b) druga 30% kwoty określonej w ust.1 — po uzyskaniu

przez

Zamawiającego

prawomocnych decyzji o konieczności ustanowienie stref ochrony pośredniej ujęć
wody lub jej braku.
3.

Powyższe wynagrodzenie

nie

obejmuje

dodatkowych

prac,

nie

uzgodnionych

wcześniej, których konieczność wykonania zaistniała w trakcie realizacji przedmiotu
umowy. Wszelkie dodatkowe prace będą wykonywane po uprzednim uzgodnieniu ze
Zleceniodawcą. W takim przypadku strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie prac
dodatkowych przed ich realizacją, biorąc pod uwagę wszystkie związane z tym koszty.
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§3
1.

Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru pełnej dokumentacji jest protokół
zdawczo-odbiorczy, podpisany przez strony umowy bez uwag.

§4
1.

Odbiór końcowy nastąpi po usunięciu wszystkich zgłoszonych uwag.

2.

Termin płatności strony ustalają na 30 dni od dnia przekazania faktury.

§5
1.

Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał usługę w sposób sprzeczny z umową bądź
wadliwie, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania i
wyznaczy ku temu odpowiedni termin.

2.

Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia
od umowy.

3.

Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku gdy Wykonawca opóźnia
się z realizacją usługi tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, aby ją zakończono
w umówionym terminie.

4.

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z winy

Wykonawcy

powoduje

obowiązek zapłaty kary umownej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, w
wysokości 10% wartości zlecenia z wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1.
5.

Wykonawca może odstąpić od umowy w każdym przypadku nie wywiązywania się
przez Zleceniodawcę z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności
uniemożliwiających wykonanie prac. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy
Zamawiającego powoduje obowiązek zapłaty kary umownej przez Zamawiającego na
rzecz Wykonawcy w wysokości 10% całości wynagrodzenia określonego w § 2 ust.1.

6.

W każdym przypadku oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

7.

Za przekroczenie terminu określonego w § 1 ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 2 % całości wynagrodzenia określonego w § 2 ust.1 za każdy
dzień opóźnienia.
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§6
W przypadku odstąpienia od umowy z własnej winy przez którąkolwiek ze stron, strona, która
odstąpiła od umowy, zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% całości
wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1.

§7
Obowiązek zapłaty kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania
w pełnej wysokości.
§8
1.

W zakresie nienormowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

2.

Ewentualne spory nie rozstrzygnięte porozumieniem Strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu powszechnego, właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§9
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

Wykonawca

Zleceniodawca

