Załącznik nr 3
RDWT 271-1-34/19
UMOWA Nr.........../2019/RDWT (wzór)
zawarta w dniu: ................2019 r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejonem Dróg Wojewódzkich w
Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów stanowiącym jednostkę budżetową i jednostkę organizacyjną Województwa
Małopolskiego z siedzibą ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
..................................................................
a .........................................zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
Umowa obejmuje zamówienie o wartości poniżej 30.000 EURO, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) – zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże
ustawy, na podstawie postępowania nr RDWT-271-2-34/19.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Wykonanie przeglądu dwóch stacji
pompowni wód deszczowych EPS P40 i EPS P50 w miejscowości Isep”.
2. Przedmiot umowy obejmuje następujące usługi:
a) roczny przegląd serwisowy pompowni polegający na:
- wykonaniu pomiarów elektrycznych,
- sprawdzeniu działania urządzeń kontrolnych i sterujących,
- kontroli stanu pomp, kontrola prowadnic, łańcuchów, armatury (przy użyciu urządzenia dźwigowego)
- czyszczeniu i regulacji czujników poziomu (sondy hydrostatycznej, pływaków),
- sprawdzeniu ewentualnego zamulenia dna studni pompowni,
b) sporządzenie protokołów z dokonanych (wyżej wskazanych) czynności serwisowych oraz dokonywanie wpisów do
Książki
Eksploatacji Pompowni dla każdej z dwóch pompowni.
3. Wykonawca przedmiot wykona z najwyższą starannością i ze swą najlepszą wiedzą oraz w oparciu o Dokumentację
Techniczną pompowni stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 31.10.2019 r.
2. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień określony w protokole końcowym odbioru usług bez wad,
który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.
3. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował siłami własnymi.
§3
1.
2.
3.

Wysokość wynagrodzenia za całość wykonanych usług wynosi .................... zł brutto z podatkiem VAT
słownie: .................................. zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy.
Wykonawca oświadcza, iż cena ofertowa stanowiąca wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1, została ustalona z
uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej
stawki godzinowej, w szczególności w sposób gwarantujący, iż wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania
usług będących przedmiotem niniejszej umowy jest nie niższa, niż wysokość obowiązującej minimalnej stawki godzinowej.
§4

1. Wykonawca od chwili przejęcia terenu zapewnia zabezpieczenie miejsc wykonywania usług oraz warunki bezpieczeństwa i
higieny pracy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz za
wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.
3. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi Nadzoru pełną dostępność do miejsca wykonywania usług w czasie ich
wykonywania celem kontroli prawidłowości wykonywania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy oraz za
wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy.

§5
Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny między innymi z umową i Dokumentacją
Techniczną, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.
§6
1. Przewiduje się wyłącznie odbiór końcowy po wykonaniu czynności wskazanych w § 1 ust. 2 względem obydwu pompowni.
2. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień określony w protokole odbioru końcowego wykonania
usług bez wad, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.
§7
1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur wystawianych na podstawie protokołów
częściowych wykonania usług w danym miesiącu.
2. Faktury wystawiane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy winna zawierać następujące dane:
NABYWCA:
Województwo Małopolskie ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków NIP: 676-217-83-37
ODBIORCA:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.
Faktury należy składać do Zamawiającego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
3. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty ich wpływu na rachunek Wykonawcy nr.........................................
4. Zmiana konta Wykonawcy może nastąpić na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobę
uprawnioną do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporządzenia aneksu.
5. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§8
1. Oprócz sytuacji wskazanej w §5 umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych,
w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego, jeżeli:
a) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
b) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy w terminie 10 dni od daty przekazania terenu wykonania usług,
c) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wykonanie usług i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,
d) w
wyniku
wszczętego
postępowania
egzekucyjnego
nastąpi
zajęcie
majątku
Wykonawcy
lub jego znacznej części,
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec
Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 10 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu
okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać wskazanie przyczyny odstąpienia.
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń stron i nie umniejsza żadnych
uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, także za opóźnienia w wykonaniu
przedmiotu umowy) oraz z innego tytułu.
4. W przypadkach określonych w § 8 ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji
wykonanej części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.
5. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych
z tytułu:
a) odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1
b) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1,5 % całości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia,
c) dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem postanowień Umowy – w wysokości 2,5% całości
wynagrodzenia,
Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto.
6. Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej przez Wykonawcę
faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w
ciągu 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.
7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejszą umową.
9. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego
usunięcia wad w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.
§9

1. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego jest Pan Grzegorz Słowik, tel. …......... .
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy z ramienia Wykonawcy jest ..............................., tel. kontaktowy.......................

§ 10
Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego –
sąd powszechny w Krakowie.
§ 11
1. Zmiana umowy, jej uzupełnienie, rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji
przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. Naruszenie tego zastrzeżenia
skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 5 lit. c) niniejszej umowy.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i dwa
egzemplarze dla Wykonawcy.
Załączniki:
1) Dokumentacja Techniczna - zał. nr 1,
2) Kopia Oferty wraz z kopią formularza ofertowego - zał. nr 2,
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zał. nr 3.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

