
 

                                                       U M O W A nr .................  
 

(niniejszy wzór umowy będzie wykorzystany do zawarcia umowy z wybranym 

wykonawcą i może być edytowany i dostosowany do potrzeb stron w zakresie 

wynikającym z zapytania ofertowego oraz złożonej oferty) 

  

zawarta w Milejowie w dniu ...................- pomiędzy:  

Gminą Milejów reprezentowaną przez  

Wójta Gminy - Tomasza Surysia  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a firmą  

.........................  

NIP: ......  

REGON: ......  

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” o treści następującej:  

 

                                                                  § 1  

1.  Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie 

rozeznania rynku zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem w 

sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości 

szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.  

2.   Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania usługę badań 

kontrolnych wody do  

spożycia na terenie Gminy Milejów w roku 2018 zgodnie z 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA  

ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z dnia 2017.12.11 dalej RMZ) oraz z 

Opisem Zamówienia stanowiącym integralną część niniejszej umowy.  

3.   Wykonawca oświadcza, iż posiada wdrożony system zachowania jakości  

w rozumieniu przepisów o normalizacji oraz certyfikat akredytacji.  

4.   Wszystkie badania muszą być objęte zakresem akredytacji.  

5.   Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem 

szczególnej staranności , z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego 

charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i 

doświadczenia.  

                                                                    § 2 

  

1. Wykonawca jest zobowiązany jest do:  

1)  zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością , 

zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, normami, standardami, etyką zawodową oraz 

postanowieniami umowy ,  

2)  informowania na piśmie Zamawiającego o każdej sytuacji mającej wpływ na 

realizację umowy.  

2. Pozostałe obowiązki Wykonawcy -  

Badania%20wody/Proj%20umowy%20KW%20wody%20Milejow%202019.pdf#page=1
Badania%20wody/Proj%20umowy%20KW%20wody%20Milejow%202019.pdf#page=1


1)  Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania niezwłocznie 

Zamawiającego e-mailem o przekroczeniu badanego w próbce wskaźnika.  

2)   Sprawozdania z badań Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać 

Zamawiającemu drogą elektroniczną oraz 1 egz. W formie pisemnej na adres 

Zamawiającego. Kompletne opracowanie wyników badań dla danej próby  

należy dostarczyć najpóźniej (liczy się data wpływu sprawozdania) 14 dni od daty 

pobrania tej próby.  

3)   Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia uwag i umotywowanych 

zastrzeżeń do wykonanego przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od daty 

otrzymania sprawozdania.  

4)   Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie 

usług, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz zastosowane metody 

organizacyjno - techniczne.  

5)   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa zdarzeń powstałych 

w związku z wykonywanymi usługami, w szczególności za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich.  

2. Obowiązki Zamawiającego :  

1) udostępnić Wykonawcy wejście do obiektów w celu pobrania prób.  

 

                                                                  § 3  

 

Termin realizacji przedmiotu umowy:  

Rozpoczęcie po podpisaniu umowy.  

Zakończenie – 31.XII.2019r.  

 

                                                                  § 4 

  

 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowo-ilościowe  

w kwocie ........................................ brutto  

(słownie złotych : ....................................................................................).  

Wartość netto wynosi : ............................ złotych.  

Podatek VAT w wysokości .............. % stawowi wartość ......................... złotych.  

2.  Strony przewidują rozliczenia częściowe fakturami przejściowymi po 

wykonaniu badania.  

3.  Należność rozliczana częściowo ustalona zostanie stosownie do zakresu  

wykonanych badań i pomiarów wykonanych w danym okresie rozrachunkowym  

4.  Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury.  

5.  Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie przekazanie 

wyników badań do Zamawiającego .  

6.  Termin zapłaty faktury strony ustalają na 30 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego.  



7.  Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

8.   Forma zapłaty faktury – przelew na konto wskazane na fakturze Wykonawcy.  

 

                                                              § 5 

  

1. Zamawiający może wypowiedzieć zawartą umowę, a następnie odstąpić od jej  

realizacji, jeżeli druga strona w sposób podstawowy narusza postanowienia 

niniejszej umowy, powodując tym samym utratę zasadniczych korzyści jakie mogą 

być osiągnięte w wyniku jej realizacji lub powodując powstanie szkody.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

3. W przypadku odstąpienia umowy Wykonawcę i Zamawiającego zobowiązuje się 

w terminie 7 dni od daty odstąpienia do sporządzenia szczegółowego protokołu 

usług w toku, wg stanu na dzień odstąpienia.  

4. W razie wystąpienia sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje 

roszczenia do Zamawiającego.  

 

                                                                 § 6 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:  

1) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,  

2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości 

zamówienia, za każdy dzień zwłoki,  

2. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.  

3. W przypadku odstąpienia od wykonywania przedmiotu umowy z winy  

Zamawiającego, Wykonawca naliczy kary umowne w wysokości 10%  

wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem § 5.  

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu 

Cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z 

wypłacanego wynagrodzenia.  

 

                                                                 § 7  

 

1.  Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:  

....... - tel. ....... W/w osoba posiada kompetencje wzywania do świadczenia usług i 

odwołania ze świadczenia usług, wydawanie poleceń, instrukcji, prowadzenia 

bieżącej kontroli pracy, a także potwierdzania lub wyznaczenia pracownika do 

potwierdzania dokumentów Wykonawcy w zakresie ilości i jakości wykonywanej 

pracy.  

2.  Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest  



............. tel. ......................  

 

                                                                § 8 

  

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron.  

2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają dla swej ważności 

formy pisemnej pod  

rygorem nieważności. 

  

                                                                § 9 

  

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

  

                                                                § 10  

 

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy 

rzeczowo Sąd w Lublinie.  

 

                                                                § 11 

  

Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

 

 

Zamawiający:                                                                             Wykonawca: 
 


