Umowa nr UM/……..-W/UB/……../WIK/…../2019 z dnia …...2019r.
W dniu ………2019r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy
Gminą Ostrowiec
Świętokrzyski –Urzędem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ulica Jana Głogowskiego 3/5 NIP 661-000-39-45, Regon 291009834 zwaną
dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:
1.
a …………………… z siedziba w ………….., NIP………….., REGON ……………..,
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
……………………………………….
została po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro w trybie zarządzenia Nr IV/48/2016
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2016r. i wyborze oferty
Wykonawcy jako najkorzystniejszej, zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej dla
separatorów wg zestawienia separatorów stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.
2. Zakres prac objętych opracowaniem obejmuje opracowanie operatów wodnoprawnych,
zgodnie z wymaganiami ustawy „Prawo wodne” uzyskanie w imieniu Zamawiającego
wymaganych niezbędnych materiałów, opinii i uzgodnień oraz uzyskania decyzji pozwoleń
wodnoprawnych.
3.Opracowanie operatów wodnoprawnych winno być wykonane zgodnie ustawą z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo Wodne Dz. U. z 2018 poz.2268 ( z późn. zm.) oraz rozporządzenia
Ministra Środowiska z dn.18 listopada 2014r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 poz.1800).
4.Strony ustalają, że operaty wodnoprawne zostaną wykonane w ilości 3 egzemplarzy, plus
wersja elektroniczna – na płycie CD, dla każdego separatora.
§2
1.Strony ustalają, że opracowanie będące przedmiotem zamówienia zostanie przekazane
Zamawiającemu przez Wykonawcę do dnia:
1)pozwolenie wodnoprawne dla decyzji ul. Młyńska znak RS.II-622/102/2009 zostanie
przekazane do dnia 28 czerwca 2019r.
2)pozostałe pozwolenia wodnoprawne zostaną przekazane w terminie do dnia 30.11.2019
roku, przy czym dzień ten jest równoznaczny z podpisaniem bezusterkowego protokołu
odbioru.
§3
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy
wynosić będzie ……….. zł. netto ( słownie: …………… złotych).

2. Strony ustalają, że do kwoty określonej w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT
naliczony wg stawki …. % w kwocie : ……….. zł. (słownie: ……… złotych).
3. Strony ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu zamówienia
wynosić będzie: ………… zł. brutto (słownie: ………………………. złotych).
4. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 3 ma charakter ryczałtowy.
Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty niezbędne do jej wykonania, opłaty za wydanie
decyzji – pozwolenia wodno prawnego, koszt uzyskania niezbędnych map, itp.
5. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie przelewem na podstawie
faktury końcowej.
6. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół odbioru podpisany
przez Strony i zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został
wykonany bez wad, a także stwierdzający ewentualne naliczenie przez Zamawiającego kar
umownych z podaniem ich wysokości i przyczyny ich naliczenia. Kwota kar umownych
zostanie potrącona z faktury wystawionej przez Wykonawcę na kwotę brutto określoną w
ust. 3. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego .
7. Faktura będzie płatna przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury
przelewem bankowym na konto Wykonawcy
nr …………………….
8. Faktura wpłynie do Zamawiającego w terminie umożliwiającym zapłatę w terminie 30 dni
od daty spisania bezusterkowego protokołu odbioru, ale nie później niż do 30 grudnia
2019r.
9. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z Umową lub
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do
czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej , bez obowiązku płacenia odsetek z
tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.
10.Faktura powinna wskazywać jako nabywcę Gminę Ostrowiec Świętokrzyski NIP 661-00039-45 natomiast jako odbiorcę (płatnika) – Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§4
1. Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy z ramienia
Wykonawcy będzie: …………...
2. Strony ustalają, że Przedstawicielem Zamawiającego będzie: Włodzimierz Piotrowski Wydział Infrastruktury Komunalnej tel. (41) 26 72 208.
§5
Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne
opracowania projektowego stanowiącego przedmiot niniejszej umowy kończy swój bieg
łącznie z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót
wykonanych na podstawie opracowania projektowego, którego dotyczy niniejsza umowa.
§6
1. Załącznikiem do protokołu odbioru będzie potwierdzenie uzyskania decyzji pozwolenia
wodnoprawnego, osobno dla każdego separatora.
2. Potwierdzenie protokołu odbioru przez Zamawiającego jest równoznaczne z odbiorem
zakresu prac.
§7
1. Strony ustalają, iż w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminach, o których
mowa w § 2 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kary umowne:

1)w wysokości 0,02 % wartości przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 3, za każdy dzień
stwierdzonego przez Zamawiającego w protokole opóźnienia dla pozwolenia
wodnoprawnego dla decyzji ul. Młyńska znak RS.II-622/102/2009,
2) w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 3, za każdy dzień
stwierdzonego przez Zamawiającego w protokole opóźnienia dla pozostałych pozwoleń
wodnoprawnych określonych w zestawieniu separatorów.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy zapłaci
on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości zamówienia określonego
w § 3 ust. 3 niniejszej umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego zapłaci
on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości zamówienia określonego
w § 3 ust. 3 niniejszej umowy.
4. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.3 umowy
za przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu wyznaczonego
na usunięcie wad.
5. W przypadku, gdy kary umowne nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody, strony
dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
§8
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej
zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo.
3. Zamawiający ma prawo w terminie 7 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i projektu jej
zmiany, złożyć do tego projektu umowy i projektu jej zmiany zastrzeżenia. W tym
samym terminie Zamawiający ma prawo złożyć zastrzeżenia do przedłożonej mu przez
Wykonawcę umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.
5. Na zawarcie umowy o podwykonawstwo, z dalszymi podwykonawcami, której
przedmiotem są roboty budowlane podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane,
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez
Wykonawcę wobec osób i podmiotów, które nie były podmiotem zawartych
i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo.

§9
Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy.

§ 10
1. Ewentualne zmiany treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
w formie pisemnego aneksu.
2. Zmiany treści umowy bez zachowania formy pisemnej są nieważne.
§ 11
Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy – Zestawienie
separatorów.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Prawa
wodnego, oraz Kodeksu cywilnego.
§ 13
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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