
Załącznik nr 3 

  

 

UMOWA NR …./2019 

  

zawarta w dniu ………………r. pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  ul. Parzęczewska 

29/35, NIP 828-000-18-02, Regon 730340817 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym 

przez: 

1) Włodzimierza Szymańskiego – Prezesa Zarządu 

2) Michała Srogosza Wiceprezesa Zarządu 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

- ………………………………………………… 

  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018 r. 

poz.1986.), w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, dla zadania pn. „Remont generalny 

kraty schodkowej KSE 352/04 na Oczyszczalni Ścieków  w Poddębicach ul. Młynarska 5” 
  

§ 1 

Przedmiot umowy 

  

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: „Remont generalny kraty schodkowej KSE 

352/04 na  Oczyszczalni Ścieków  w Poddębicach ul. Młynarska 5” .,   
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca  zgodnie ze zapytaniem ofertowym, złożoną ofertą oraz zgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy – zobowiązuje się do wykonania niniejszego zadania. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotowy umowy został określony w zapytaniu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę 

działalności. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do 

realizacji przedmiotu umowy, w tym posiada niezbędną wiedzę, potencjał techniczny oraz środki 

finansowe niezbędne do realizacji niniejszej umowy. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy uwzględnia wszystkie koszty 

związane z realizacją niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób: 

a) zapewniający osiągnięcie przez niego cech i funkcjonalności określonych w umowie, zapytaniu 

ofertowym i złożonej ofercie, 

b) zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

c) terminowy, 

d) zapewniający przekazanie do Zamawiającego wskazanego osprzętu elektronicznego w stanie 

wolnym od wad fizycznych i prawnych. 

8. Miejsce wykonania  przedmiotu umowy: 99-200 Poddębice, ul. Młynarska 5 – Oczyszczalnia 

Ścieków. 

 

 

 

 

 



§ 2 

Termin realizacji 

  

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia 15.04.2019 r.   
2. Dokumentem potwierdzającym prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy będzie 

protokół odbioru, podpisany przez obie strony umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej naprawie umowy Strony wypełnią i podpiszą protokół 

usterek. 

4. Protokół odbioru bez zastrzeżeń stanowi podstawę wystawienia faktury VAT. 

 

  

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

  

1. Strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 

ceny ofertowej, tj. ……………………….........……. złotych netto (słownie złotych: 

……………………………………………………………………..………… złote netto 00/100) 

plus należny podatek VAT w wysokości …...................................... co daje ………………………. 

złotych brutto (słownie złotych: ……………………………………………………………….… 

złote brutto 00/100). 

2. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT wystawionej 

po stwierdzeniu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego 

protokołem odbioru. 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy płatne będzie w terminie 

do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje ewentualną zmianę stawki podatku VAT. 

5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego. 

6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający odmówi 

jej przyjęcia. 

  

§ 4 

Osoby nadzorujące 

  

Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy jest: 1. Paweł Kaczorowski 

Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest: 1. ……...............................................… 

 

§ 5 

Kary umowne 

  

1. W przypadku nie dotrzymania warunków zadania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający może zażądać kar umownych w wysokości: 

a) 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 

wykonaniu przedmiotu umowy; 

b) 0,2 % – wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 

usunięciu wad z tego wynikłych w wyznaczonym terminie. Zamawiający zastrzega możliwość 

dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

2. Zamawiający może zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w 

§ 3 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od realizacji umowy w całości bądź w części z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.   
  

 

§ 6 

Odstąpienie od umowy 

 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 



interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

2. Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu 

przedmiotu niniejszej umowy trwającej dłużej niż 7 dni licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1 

umowy, w terminie miesiąca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

  

§ 7 

Gwarancja i rękojmia 

  

1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na całość remontu oraz wszystkie wymienione 

elementy kraty. 

2. Usterki objęte gwarancją zaistniałe w okresie gwarancyjnym usuwane będą bezpłatnie przez 

Wykonawcę (części i usługa). 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu 

gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

4. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi w okresie 12 miesięcy,                              

w zakresie uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego dla konsumenta. 

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi.  

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

  

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

3. W przypadku zaistnienia sporu między stronami niniejszej umowy będzie on rozpoznawany przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach : 

a) jeden egzemplarz dla Zamawiającego, 

b) jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Wykaz załączników stanowiących integralna część umowy: 

a) załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe z dnia 11.03.2019 r.; 

b) załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

 

  

 

 

  

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                        WYKONAWCA 

 


