
 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 

 
 

UMOWA – projekt 
 
 

zawarta w dniu ……..……………….r., pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów                    
i Kanalizacji    w Poddębicach Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach ul. Parzęczewska 29/35,           
99-200 Poddębice reprezentowaną przez: 

1. Włodzimierza Szymańskiego – Prezesa Zarządu 
2. Michała Srogosza – Wiceprezesa Zarządu 

zwanym dalej „Zamawiającym”,     
a 
……………………………………………………………………, z siedzibą …………………………………,                                  
NIP ……………………………………. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,                                 
o następującej treści : 

 
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz ryzyka z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień dla 
4 ujęć wód podziemnych eksploatowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice. Zamówienie 
obejmuje również złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ustanowienie stref ochronnych 
obejmujących teren ochrony bezpośredniej lub teren ochrony pośredniej, jeżeli będzie to 
uzasadnione wynikami tej analizy. 

2. W skład ujęć należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach               
Sp. z o.o. wchodzą: 
a) Ujęcie Poddębice (studnia Nr 1) zlokalizowane w m. Poddębice gmina Poddębice na dz. o nr 

ewid. 17/3, obręb 9. Głębokość ujęcia 70 m. Brak ustanowionej strefy ochrony bezpośredniej. 
b) Ujęcie Poddębice (studnia Nr 2) zlokalizowane w m. Poddębice gmina Poddębice na dz. o nr 

ewid. 97, obręb 10. Głębokość ujęcia 70 m. Brak ustanowionej strefy ochrony bezpośredniej. 
c) Ujęcie Poddębice (studnia Nr 3) zlokalizowane w m. Poddębice gmina Poddębice na dz. o nr 

ewid. 71/2, obręb 9.  Głębokość ujęcia 75 m. Brak ustanowionej strefy ochrony bezpośredniej. 
d) Ujęcie Porczyny zlokalizowane w m. Porczyny gmina Poddębice na dz. o nr ewid. 13/6, obręb 

Porczyny. Głębokość ujęcia 60 m. Wszczęte postępowanie w sprawie ustanowienia strefy 
ochrony bezpośredniej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania analiz ryzyka dla ujęć zgodnie z normą PNEN 15975-
2 oraz ustawą z dnia 20.07.2017 Prawo Wodne.   

4. Wykonawca przedłoży wykonaną analizę ryzyka do Wojewody Łódzkiego zgodnie z ustawą z dnia 
20.07.2017 Prawo Wodne art. 133 punkt 4 i otrzyma pozytywną akceptację/ zatwierdzenie.  

5. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia postępowań administracyjnych 
w celu uzyskania wszelkich uzgodnień na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez tut. 
Zakład.  

6. Materiały do wykonania analizy ryzyka w postaci:  
  - zatwierdzone operaty wodno-prawne wraz z aktualnymi decyzjami wodno-prawnymi dla 

wszystkich 4 ujęć.  
- wyniki badań wody dla wszystkich ujęć z lat 2018-2019.   

  
 

§ 2 
1. Termin rozpoczęcia  realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy  
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 30 września 2020 r.  
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§ 3 
Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą 
załącznik nr 1 (oferta z dn. 15.04.2020) do niniejszej umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe.   
  

 
§ 4 

1. Wynagrodzenie za całość zamówienia ustala się na kwotę netto w wysokości: 
………………………………………….. + należny podatek VAT ( ….)% w wysokości ……….….zł,-, 
co stanowi …………………………………………………………..……. zł brutto (słownie: 
………………………………………………………………………………………………………………..). 

2. Wynagrodzenie to jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu zamówienia.  
  

§ 5 
1. Wykonawca wystawi fakturę za wykonaną usługę w terminie do 14 dni od przekazania 

Zamawiającemu kompletnych dokumentacji wraz z akceptacją/zatwierdzeniem Wojewody 
Łódzkiego, zgodnej z postanowieniami umowy i przepisami prawa.  

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest potwierdzenie odbioru przedmiotu umowy 
przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 21 dni od 
daty doręczenia Zamawiającemu.  

4. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.  
5. Zleceniodawca oświadcza że jest płatnikiem VAT i upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur 

VAT bez jego podpisu. Faktury wystawiane będą po zakończonym miesiącu, którego czynności 
dotyczą.   

6. Zleceniodawca oświadcza, że będzie realizować płatność za faktury z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności tzw. split paymant w oparciu o art. 108 a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług.   

7. Zleceniobiorca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 
które będą wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.    

8. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników 
VAT Zleceniodawca uprawniony będzie do dokonania płatności na inny rachunek bankowy 
ujawniony w wykazie podatników VAT lub zapłaty na rachunek bankowy podany na fakturze z 
jednoczesnym powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego.     

  
§ 6 

1. Strony zastrzegają następujące kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach 
i wysokościach:  
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wys. 0,5% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w paragrafie 4 ust. 1 umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia,  

b) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, leżących po stronie 
Wykonawcy w wys. 10%  wynagrodzenia umownego brutto, określonego w paragrafie 4 ust. 
1 umowy.  

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez 
którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w paragrafie 4 ust. 1 umowy.  

2. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującego 
wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej umowy.  

  
§ 7 

1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot zamówienia nie będzie posiadał 
żadnych braków w dokumentacji i uchybień powodujących nie uzyskanie akceptacji/zatwierdzenia 
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Wojewody Łódzkiego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany będzie do ich 
uzupełnienia bez dodatkowego wynagrodzenia.  

2. W momencie przekazania przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji objętej niniejszą umową 
wszystkie majątkowe prawa autorskie do niej zostają przeniesione na Zamawiającego bez 
odrębnego wynagrodzenia.  

  
§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   
 

§ 9 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  
  

§ 10 
Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
  

§ 11 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 
jeden dla Wykonawcy.  
  
  
  
  
...........................................                                                                            ............................................                   
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                      WYKONAWCA 
 


