
 

 

 

 

 

 

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 

Zamówienie stanowiące przedmiot umowy udziela się w wyniku wyłonienia najkorzystniejszej oferty w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. 
1. Zamówienie na podstawie art. 4 pkt. 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych  
Zgodnie z warunkami przeprowadzonego postępowania oraz złożoną ofertą na - Wykonanie operatów 
wodnoprawnych na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych do ziemi z SUW 
Bałdrzychów działki Nr 224/1,224/5, 224/6 i 325 gmina Poddębice oraz SUW Niewiesz działki Nr 8/3, 
8/4 i 10 gmina Poddębice” wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych zgodnie z Prawem Wodnym 
(t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.). 
2. Cena za wykonywanie operatów wynosi …………………. zł netto + należny podatek (……….….zł,-
) 23%VAT, co stanowi …………………………………………………………..……. zł brutto (słownie: 
……………………………………………………………………………………………………………………).  
3. Nie zrealizowanie zamówienia w całości nie może być podstawą do roszczeń finansowych 
Wykonawcy. 
 

§ 2 
Umowa zawarta jest na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020r. 

 
§ 3 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do udzielania informacji jest Srogosz Michał tel.    
     609-700-034. 
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest  
     p. …………………………… 
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem 

Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami oraz zgodnie z normami państwowymi. 

2. Wykonawcy w dniu podpisania umowy zostaną przekazane posiadane przez zamawiającego 
dokumenty i dane, którymi dysponuje, a które mogą być przydatne przy sporządzaniu operatu i do 
wniosku o uzyskanie pozwolenia. 

3. W terminie 5 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawca na adres Zamawiającego prześle 
projekty operatów wodnoprawnych. 

4. Zamawiający w terminie pięciu dni od dnia otrzymania projektu operatu prześle ewentualne uwagi. 
5. Wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych wykonawca jest zobowiązany złożyć nie później niż 

w terminie 60 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.  
6.  Po otrzymaniu pozwoleń Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonaną dokumentację tj.: 

operat wodnoprawny stanowiący przedmiot umowy w 1 egzemplarzu wraz z pozwoleniem 
wodnoprawnym dla każdego z ujęć. 
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  § 5 

Wynagrodzenie, o którym mowa w  § 1 zostanie wypłacone po wykonaniu całego zamówienia na 
podstawie rachunku lub faktury wystawionego przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia jego 
złożenia u Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy – Nr …………………………………….. 
 

§ 6 
Z tytułu nie wykonania przedmiotu umowy strony będą zobowiązane do zapłaty kar umownych                   
w następujących wysokościach: 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 
- za opóźnienie w wykonaniu każdego z etapów realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% 
wynagrodzenia umownego za tę pracę za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych 
przez Wykonawcę w wysokości 50% wynagrodzenia umownego. 

3. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego w wysokości 50% wynagrodzenia umownego. 

4. Kary umowne za opóźnienie i odstąpienie są karami niezależnymi od siebie i mogą się sumować. 
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

                                                            

§ 7 
1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i muszą być 

akceptowane przez obie strony umowy. 
2. Strony ustalają, iż dokumenty związane z niniejszą umową strony będą sobie przesyłać za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 
- adres zamawiającego 
- adres wykonawcy 

                   
§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie 
przepisy kodeksu cywilnego, przepisy prawa autorskiego oraz przepisy prawa wodnego. 
  

§ 9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Wykonawca, a drugi Zamawiający. 
 
        
  Zamawiający:                                                                                   Wykonawca: 
 

 


