Wzór umowy

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

Umowa na dostawę/usługę
nr PZOL/ / / /2019
zwarta w dniu…………….. pomiędzy
Powiatowymi Zakładami Opiekuńczo - Leczniczymi w Grojcu (32-615), Aleja Ogrodowa 1,
wpisanymi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego rejestru Sadowego,
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015909, NIP 5491669659,
REGON:000298301 reprezentowanymi przez:
Dyrektora PZOL - lek. med. Marię Wilgus
zwanymi dalej " Zamawiającym "
a
Firmą …………………………………………………….…………………………………….
z siedzibą ………………………………………….…….…………………………………….,
wpisaną do rejestru/ewidencji …………………………..............…………………………….,
NIP ………………………….…………….., REGON ………………………………………..
reprezentowaną przez:
1. – ……………………………
2. -……………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”,
zwanymi łącznie Stronami, a osobno Stroną.;
Strony zgodnie postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści (przy czym Ogłoszenie
o zamówieniu, Opis przedmiotu zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część
umowy):
§1
1. Przedmiotem umowy jest usługa na wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie
wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem istniejących wylotów kanalizacji deszczowej
do „Rowu Gromadzkiego” dla Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu Al.
Ogrodowa 1, 32-615 Grojec wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.. Przedmiot
zamówienia szczegółowo określony został w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiąca
załącznik do niniejszej umowy oraz w ogłoszeniu o zamówieniu i w ofercie Wykonawcy
stanowiące załączniki do niniejszej umowy.
2. Zakres prac dla przedmiotu Umowy w szczególności obejmuje wykonanie operatu
wodnoprawnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wraz z wszelkimi
dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, a także uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego. Przedmiotowe opracowanie winno spełniać wymogi
obowiązującej ustawy Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2268 z późn. zm.), a także być
zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

3.Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy posiadaną dokumentację, związaną z
przedmiotem Umowy, w tym dane stanowiące własność Zamawiającego.
4. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z
zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania
przedmiotu Umowy.
6. Przekazywane poszczególne elementy Dokumentacji, stanowiącej przedmiot Umowy, będą
ze sobą spójne oraz kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Dokumentacja ta
ma zawierać wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z
obowiązujących przepisów i konieczne do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego.
§2
1.Umowę zawiera się na okres 4 miesięcy od dnia ......................... do dnia………………. .
§3
l. Wartość przedmiotu umowy wynosi:
netto……………….złotych + podatek VAT………………….złotych
brutto……………… złotych słownie:………………………
2. Należność za wykonaną prawidłowo usługę wyliczana będzie według cen jednostkowych
netto określonych w ofercie stanowiąca załącznik do niniejszej umowy plus należny podatek
VAT. Oferowane przez Wykonawcę ceny podane w Opisie przedmiotu zamówienia nie będą
podwyższane przez okres trwania umowy.
3. Zmiana cen przedmiotu umowy dopuszczalna jest tylko w przypadku:
− ustawowej zmiany stawki podatku VAT;
− rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu Dokumentacji – zmniejszenie
wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac.
4. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze operatu wodnoprawnego
i pozwolenia wodnoprawnego, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury. Rozliczenia będą dokonywane w PLN. Fakturę należy dostarczyć na dziennik
podawczy znajdujący się w sekretariacie PZOL w Grojcu.
5. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo
negocjowania terminu płatności.
§4
1.Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego pisemnie o ewentualnym,
chwilowym braku możliwości realizacji zamówienia i podać czas realizacji zamówienia.

2. Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień umownych
w przypadkach:
a) wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego pod warunkiem,
że zmiana ta nie jest zawiniona przez Wykonawcę;
b) na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu opracowania z jednoczesnym
prawem do odpowiednich zmian wynagrodzenia Wykonawcy;
c) na skutek konieczności zmniejszenia zakresu prac objętych przedmiotem niniejszego
zamówienia, z jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy;
d) zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów;
e) wystąpienia okoliczności (zdarzeń), na które strony umowy nie miały wpływu,
a okoliczności (zdarzenia) te dotyczyły działania lub zaniechania: osób trzecich,
organów, w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a
wpływających obiektywnie, w sposób dalece utrudniający lub czyniący niemożliwym
spełnienia świadczeń stron umowy;
f) zmiana terminu realizacji Umowy wobec wystąpienia, którejkolwiek z wyżej
wymienionych okoliczności, o czas trwania przeszkody, bądź o czas zmian
wynikających z powyższych okoliczności.
§5
l. W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2.Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym zachowując prawo do
naliczenia kary umownej w razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy
(w tym postanowień zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia).
3.Zamawiający może również odstąpić od umowy zachowując prawo do naliczenia kary
umownej z następujących przyczyn:
a) utraty uprawnień do wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
b) likwidacji, upadłości Wykonawcy,
c) nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem wykonanie zamówienia (w takim przypadku
nie nalicza się jednocześnie kary za nienależyte wykonanie umowy).
§6
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2 % wartości przedmiotu
umowy, za każdy dzień opóźnienia,
b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w
wysokości 10% wartości przedmiotu umowy,
c) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy, za każdy
dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
d) za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, a to
za każde nienależyte wykonanie.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego kary umowne.

3.Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy,
na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
§7
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną Dokumentację w terminie określonym
w § 2 Umowy.
2. Miejscem odbioru Dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego tj. Powiatowe Zakłady
Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu Al. Ogrodowa 1, 32-615 Grojec.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności wskazanych w Umowie oraz w Opisie
przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
a) wykonania przedmiotu Umowy w zakresie i terminie określonym w Umowie, przez
wykwalifikowanych specjalistów, ze szczególną starannością, w zgodności ze
współczesnymi zasadami i obowiązującymi przepisami i normami,
b) terminowego przygotowania Dokumentacji,
c) traktowania informacji uzyskanych od Zamawiającego jako poufnych,
d) przekazania Dokumentacji do odbioru na zasadach określonych Umową,
e) prawidłowego wystawiania faktury VAT zgodnie z postanowieniami Umowy.
2. Wykonawca odpowiada za brak zgodności przedmiotu Umowy z przepisami Prawa
Wodnego i przepisami Prawa Zamówień Publicznych.
3. Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe na skutek wad w wykonaniu przedmiotu
Umowy.
§9
1.Ze strony Zamawiającego uprawniony do kontaktów z Wykonawcą w sprawach realizacji
umowy jest...........................
2.Ze strony Wykonawcy uprawniony do kontaktów z Zamawiającym w sprawach realizacji
umowy jest…………………..
§ 10
1.Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby
trzecie bez zgody Zamawiającego.
2.Cesja wierzytelności z niniejszej umowy wymaga zgody pisemnej Zamawiającego.
§ 11
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
1.Ewentualne spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizowania niniejszej umowy
rozstrzygane będą na drodze wzajemnych negocjacji.

2.Jeżeli strony nie osiągną kompromisu, wówczas sprawy sporne poddane będą rozstrzygnięciu
sądów właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3.W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa Wodnego, Prawa Ochrony Środowiska oraz Prawa Zamówień Publicznych.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Wykonawca:

Zamawiający:

