Załącznik nr 3

Umowa - projekt
zawarta w dniu …………………….…. w Poddębicach, pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. z siedzibą
w Poddębicach ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice, zwanym dalej „Zamawiającym”
w imieniu której działają:
1. Włodzimierz Szymański – Prezes Zarządu
2. Michał Srogosz – Wiceprezes Zarządu
a
Firmą ………………………………………………………………………
NIP …………………REGON ………………….. zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
……………………………………..
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej w trybie „zapytania ofertowego”
na „Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.” została zawarta umowa
następującej treści:
§ 1.
1. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność zawodową w zakresie usług geodezyjnokartograficznych, a wykonywane przez niego prace są zgodne z zasadami określonymi obowiązującymi
przepisami, w szczególności ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
( tj. Dz. U. z 2019 r, poz.725 z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi na rzecz Zamawiającego - stosownie do oferty
cenowej złożonej dnia 28.01.2021 r. na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej
umowy.
§ 2.
1. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska dokumentację oraz inne dane
informacyjne, niezbędne do wykonania usługi.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne kompetencje i uprawnienia zawodowe do
wykonania prac objętych niniejszą umową.
§ 3.
1. Upoważnionymi pracownikami Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą są:
- Michał Srogosz – kierownik działu technicznego,
2. Strony umowy zobowiązują się do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, w szczególności
podjęcia współdziałania w celu sprawnego, terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
§ 4.
1. Umowę zawiera się na czas określony – od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.
2. Realizacja umowy będzie odbywała się każdorazowo na podstawie zlecenia wystawionego przez
Zamawiającego.
3. Zamawiający w zleceniu określi zakres usługi z podaniem oznaczenia, rodzaju i położenia
nieruchomości.
4. Okres realizacji jednorazowych zleceń wystawionych przez Zamawiającego wynosi 60 dni od daty
wystawienia zlecenia.
5. Za termin zakończenia realizacji zlecenia, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający uzna odbiór
wykonanej usługi, zgodnie z § 5.
6. Za usługę wykonaną w terminie uznaje się również usługę, której usterki zostały usunięte przez
Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający w terminie 14 dni, od wykazania się przez Wykonawcę realizacją usługi, poinformuje go
o zastrzeżeniach lub zażąda usunięcia usterek, dokonania poprawek, złożenia wyjaśnień. Nie
zgłoszenie w tym terminie żadnych zastrzeżeń oznacza odbiór usługi przez Zamawiającego.
8. W przypadku żądania usunięcia usterek Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie
7 dni od dnia przedstawienia takiego żądania przez Zamawiającego.
9. Odbiór usługi uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT / rachunku.
§ 5.
1. Odbiór usługi uznaje się za dokonany z chwilą przyjęcia jej przez upoważnionego przez
Zamawiającego pracownika bez zastrzeżeń.
2. Dowodem przeprowadzenia odbioru będzie podpisanie potwierdzenia przyjęcia usługi bez
zastrzeżeń.
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§ 6.
1. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy:
Kwota netto: …………………..zł,- słownie: …………………………………………………………….. zł,plus podatek VAT w kwocie ………………………………… zł,Łączna kwota brutto : …………………………. zł,- słownie: ……………..………………………………
…………………………………………………………………….. zł,Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za zrealizowany przedmiot zamówienia każdorazowo
naliczane będzie na podstawie faktycznie dokonanych usług, w oparciu o ceny jednostkowe określone
w § 1 ust.2 niniejszej umowy.
2. Zamawiający dokona zapłaty za wykonaną usługę gotówką w kasie spółki lub przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku, pod warunkiem
dokonania przez zamawiającego odbioru zgodnie z § 5. W przeciwnym wypadku termin zapłaty
zostanie odroczony do czasu należytego wykonania usługi a za ten okres Wykonawcy nie przysługuje
roszczenie o odsetki z tytułu opóźnienia.
3. Do ceny ofertowej netto dodano i zastosowano obowiązującą na dzień składania oferty, stawkę
podatku VAT dla robót objętych jej zakresem. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów
dotyczących wysokości stawki podatku VAT, cena ofertowa brutto oraz jednostkowe ulegną
odpowiedniej zmianie.
§ 7.
1. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania usługi Zamawiającemu
przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku nie usunięcia usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 , za każdy
dzień opóźnienia.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki umowne za każdy dzień opóźnienia w zapłacie
wynagrodzenia, o którym mowa § 6 ust.1, w wysokości 1% od niezapłaconej kwoty brutto.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania, na zasadach
ogólnych w przypadku, gdyby kara umowna nie pokryła szkody poniesionej przez Zamawiającego
wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę.
§ 8.
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej
osobie bez zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może udostępniać nikomu wiadomości i informacji powziętych przy wykonywaniu
przedmiotu umowy, a dotyczących Zamawiającego.
3. W przypadku złamania zakazu określonego w ust. 1 i 2 Wykonawca zapłaci karę umowną
w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia określanego na podstawie § 6 ust. 1 umowy.
§ 9.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10.
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11.
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego a 1 dla
Wykonawcy.

Wykonawca:

Zamawiający:
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