
Projekt
UMOWA nr …

zawarta w dniu …............... 2018 roku w Końskich, pomiędzy:

Gminą Końskie, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, NIP 658-18-72-838, REGON 291009797 

reprezentowaną przez:

 Burmistrza MiG Końskie Krzysztofa Obratańskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika –Beaty Lis,

 w imieniu której działa Pływalnia Miejska w Końskich, ul. Warszawska 38, 26-200 Końskie 

 reprezentowana przez:

 Dyrektor Andrzej Mijas

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej  Haliny Soty

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

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

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

zwane łącznie w treści umowy „Stronami”

na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm. ), w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego Strony 

zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania obejmujące pobór, badania

448 próbek wody na Pływalni Miejskiej w Końskich. Szczegółowy zakres czynności związanych z w/w 

usługą określa załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Wszystkie czynności będą wykonywane urządzeniami i narzędziami własnymi Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem niniejszej umowy zgodnie 

z aktualnym poziomem wiedzy technicznej.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia, doświadczenie oraz potencjał 

techniczno - ekonomiczny do wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

Termin realizacji

1. Umowa obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

2. Badania  wody  będą  wykonywanie  zgodnie  z  harmonogramem  stanowiący  załącznik  nr  3  do

niniejszej umowy.

3. Możliwość zmiany terminów badań i  poboru próbek wody basenowej jest  dopuszczalna tylko i

wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Pływalni.



§ 3

Obowiązki stron

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  dokonywać  poboru  wody  w  sposób  niezakłócający  bieżącego

funkcjonowania Zamawiającego.  Wykonawca zobowiązuje się  wykonywać pobór  wody w godzinach

funkcjonowania  Zamawiającego,  tj.  w godzinach 8.00-14.00 w dni  powszednie  od  poniedziałku  do

piątku.

2. W celu zapewnienia prawidłowej komunikacji pomiędzy Stronami, Wykonawca będzie dysponował 

telefonem o nr …………….. , oraz pocztą elektroniczną  o adresie: …………………..

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy bez udziału podwykonawców.

4. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  przestrzeganie  przepisów  przeciwpożarowych  i ochrony

mienia,  obowiązujących na terenie obiektu przy realizacji  czynności wskazanych w  § 1 ust.  1

niniejszej  umowy  oraz  zapoznanie  się  z  treścią  instrukcji  bezpieczeństwa  pożarowego  i

przestrzeganie jej postanowień.

5. Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w

rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do

zasobów systemów informatycznych Pływalni Miejskiej.

§ 4

Wynagrodzenie wykonawcy

1. Z tytułu całościowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  kwotę 

nieprzekraczającą ………. zł (słownie: ……………….. złotych /100) brutto, tj. 

………………………………. zł netto wraz z podatkiem VAT …. % w kwocie ………… zł zgodnie z 

ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu  umowy, 

tj. m.in. podatek VAT, koszt transportu, koszt użytych materiałów, koszt robocizny, koszt utylizacji 

odpadów, ubezpieczenie oraz wszystkie inne koszty związane z należytym wykonaniem 

przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie za wykonaną usługę płatne będzie co miesiąc na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie 

z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, potwierdzonym wynikiem z 

badań próbek wody,  wg cen jednostkowych badań podanych w ofercie Wykonawcy stanowiącej 

załącznik nr 1 do umowy.

4. Faktury VAT powinny być wystawione na nabywcę: Gmina Końskie ul. Partyzantów 1    26-200 

Końskie, NIP 658-187-28-38 ze wskazaniem odbiorcy.

5. Prawidłowo wystawiona faktura powinna być dostarczona przez Wykonawcę do siedziby Pływalni

Miejskiej w Końskich, ul. Warszawska 38, 26-200 Końskie w terminie 7 dni po wykonaniu 

przedmiotu umowy i dostarczeniu wyników z badań próbek wody.



6. Należność za wykonanie miesięcznego przedmiotu zamówienia będzie uregulowana przelewem 

na konto Wykonawcy o numerze: ………………………………. w terminie do 30 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. Fakturę VAT za badania wykonane w grudniu 2018 r. należy dostarczyć do dnia 24 grudnia 2018 

r., płatność nastąpi do dnia 30 grudnia 2018 r.

8. Za termin zapłaty faktury Strony uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

§ 5

Kary umowne

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania umowy polegającego

na przekroczeniu terminów wykonania przedmiotu umowy, wynikających z Harmonogramu 

stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. W przypadku nie wykonania badań przewidzianych wg Harmonogramu na dany miesiąc,  

Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni po upływie miesiąca, w 

którym Wykonawca nie wykonał badań.

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto 

określonej w § 4 ust. 1 umowy.

4. W przypadku wypowiedzenia przez Wykonawcę umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej  w § 4 ust. 1 umowy.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

6.  Zapłata  kar  umownych  opisanych  w  ust.  1  nie  wyłącza  zapłaty  kar  umownych  określonych  

w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu.

7.  Zapłata  przez  Wykonawcę  kar  umownych  określonych  w  niniejszej  umowie  nie  pozbawia

Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy.

§ 6

Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy, zmiany umowy

1. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem  jednomiesięcznego 

terminu wypowiedzenia , na koniec miesiąca kalendarzowego..

2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia 

w przypadku stwierdzenia uzasadnionych zastrzeżeń, co do staranności jej wykonywania przez 

Wykonawcę oraz w przypadku braku lub utraty stosownych uprawnień, o których mowa w § 1 ust. 4 

niniejszej umowy.

3. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 

pod rygorem nieważności.

4.  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. W 

takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części Umowy.   

§ 7

Doręczenia

1. Wszelkie pisma kierowane do Stron będą doręczane na adres:

Pływalnia  Miejska  w  Końskich,  ul.  Warszawska  38,  26-200  Końskie,  lub  drogą  elektroniczną:

zstys@plywalniakonskie.pl,  

Wykonawca: ………............................................

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie swojego

adresu.  Powiadomienie  winno  być  pod  rygorem  nieważności  dokonane  w formie  pisemnej

i doręczone  Stronie  osobiście  za  pisemnym  potwierdzeniem odbioru  lub  listem poleconym  za

zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez

Stronę, do której jest adresowane lub w przypadku wysłania listem poleconym, 14 – tego dnia od

daty nadania listu poleconego.

3. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony w § 7 ust. 1

niniejszej umowy uznaje się za doręczone.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                 WYKONAWCA

mailto:zstys@plywalniakonskie.pl

