UMOWA NR UM/

-W/UB/

/WIK/

/2018

W dniu …………...2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski
–Urzędem Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ulica
Jana Głogowskiego 3/5 NIP 661-000-39-45, Regon 291009834 zwaną w dalszej części umowy
Zamawiającym reprezentowaną przez:
1.
Pani Marzena Dębniak Wiceprezydent Miasta
a ………………….posiadającym NIP ……………, Regon …………… z siedzibą w ………………..
zwanym dalej Wykonawcą 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 zakres robót pn.
„Dwukrotne badanie ścieków deszczowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
w 2018 r.”
2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w dwóch seriach pomiarowych badań
zanieczyszczenia ścieków deszczowych podczyszczonych przez separatory usytuowane przy
zlewniach dróg gminnych .
3. Próbki do badań należy pobierać w porach deszczowych z wylotów separatorów ujętych w wykazie
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
4. Każdorazowo należy wykonać badanie próbek na zawiesinę oraz substancje ropopochodne (mg/dcm³),
wykonać sprawozdanie pisemne z wykonanych badań dla każdej próbki i sporządzić zestawienie
wyników za dany etap .
5. Wykonawca zapewnia transport próbek z miejsca poboru do siedziby swojego laboratorium w ramach
kosztów niniejszego zamówienia .
§2
1. Strony ustalają termin wykonania pierwszej serii badań i dostarczenia sprawozdania z zestawieniem
wyników, zgodnie z ofertą Wykonawcy do 27 lipca 2018 r. a wykonania drugiej serii badań
i dostarczenia sprawozdania z zestawieniem wyników do 26 października 2018 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności wyników badań. Wykonawca nie będzie
wykorzystywał badań, ani też ich publikował bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego .
3. Strony ustalają, że Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu wykonania
każdego etapu zadania i dostarcza zestawienie wyników badań zgodnie z terminami wyznaczonymi w
punkcie 1.
§3
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie I i II etapu przedmiotu umowy zgodnie
ze złożoną i wybraną ofertą wynosić będzie …………… zł. netto (słownie złotych: …………….).
2. Strony ustalają, że do kwoty określonej w ust 1 doliczony zostanie podatek VAT naliczony wg stawki
……..% w kwocie ………… zł. ( słownie złotych: ………………….).
3. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu zamówienia I i II etapu
wynosić będzie zł. ……………. brutto (słownie złotych: …………………).
4. Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w §3 pkt 3 płatne będzie jednorazowo na podstawie
faktury dostarczonej do Zamawiającego.
5. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego
podpisany przez strony do dnia 26 października 2018 roku 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. Dzień
podpisania protokółu odbioru będzie dniem zakończenia realizacji całości zamówienia oraz
najwcześniejszą datą wystawienia faktury.
Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia płatna będzie w ciągu 14 dni od dnia jej dostarczenia
do Zamawiającego na konto Wykonawcy: nr ………………………….
6. Faktura za wykonanie zadania powinna być dostarczona w terminie umożliwiającym zapłatę nie
później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.
7. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę powinna wskazywać:
1) jako nabywcę – Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 661-000-39-45,
2) jako odbiorcę – Urząd Miasta, ul. J. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

§4
1. Strony ustalają , że osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy z ramienia
Wykonawcy będzie :……………………...
2. Strony ustalają, że przedstawicielem Zamawiającego będzie Pan Piotr Mazik i Pan Włodzimierz
Piotrowski - Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
tel. (41) 267 21 86 i (41) 267 22 08.
§5
1. Strony ustalają, iż w przypadku nie wykonania w terminach , o których mowa w § 2 przedmiotu
umowy , wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kary umowne
w wysokości 0,1 %
wartości przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień stwierdzonego przez
Zamawiającego w protokole opóźnienia w realizacji danego etapu zamówienia .
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. W przypadku gdy kary umowne, o których mowa w ust.1 i 2 nie zrekompensują w pełni poniesionej
szkody, strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
§6
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§7
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.
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……………………………………..
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