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Załącznik nr 6 do zaproszenia 
do złożenia oferty – WZÓR UMOWY

UMOWA NR 272. ….. .2019

zawarta w dniu …........................... w Stanisławowie pomiędzy:

Gminą Stanisławów z siedzibą przy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, reprezentowaną przez:

Panią Kingę Annę Sosińską – Wójta Gminy Stanisławów, 

za kontrasygnatą Pani Danuty Słowik – Skarbnik Gminy,

NIP 822-214-71-56

REGON 711582434

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą: ………………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną/ym przez: ………………………………… - ……………………………….…………

NIP ………………………., REGON …………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

po  przeprowadzeniu  postępowania  zgodnego  z  obowiązującymi  u  Zamawiającego  Regulaminem  udzielania
zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień
publicznych

§ 1

Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  zadanie  pn.  „Konserwacja  sieci

wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Stanisławów w 2020 i 2021 roku”

§ 2

1. Do obowiązków wykonawcy należy:

Prowadzenie bieżącej konserwacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą

towarzyszącą  w  celu  zapewnienia  ciągłego  dostarczania  wody  o  parametrach

odpowiadających  wodzie  zdatnej  do  picia  w  stanie  surowym  do  wszystkich  odbiorców  

z  urządzeń  wodociągowych  zlokalizowanych  na  terenie  Gminy  Stanisławów oraz  w  celu

odprowadzania ścieków, w szczególności: 

a) usuwanie  zgłoszonych awarii  wodociągowych i  kanalizacyjnych na  terenie  gminy,  w tym

płukanie sieci wodociągowej  poprzez otwarcie hydrantów końcowych i po każdej awarii,

b) uzupełnianie tabliczek informacyjnych oraz malowanie hydrantów, uzupełnianiu brakujących

pokryw i nasad hydrantowych po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Zadaniem jest objęty teren gminy Stanisławów, tj. gmina jest w 100% zwodociągowana – długość

sieci wodociągowej wynosi około 175,5 km, natomiast sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się  

w miejscowościach: Stanisławów, Mały Stanisławów, Retków, Prądzewo-Kopaczewo - długość

sieci około 24,2 km.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wyżej wymienione prace według najlepszej wiedzy, 

z należytą starannością, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

3. Wykonawca  będzie  realizował  zamówienie  z  materiałów  zakupionych  przez  siebie,

posiadających  odpowiednie  wymagane  świadectwa  jakości  i  certyfikaty  zgodnie  

z obowiązującymi normami technicznymi. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego

awarii i zleconych prac. Termin wykonania zgłoszonych prac nie może być dłuższy niż 48

godzin od otrzymania zgłoszenia.

§ 3

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach.  W takim  wypadku  wykonawca  może  żądać  tylko  części  wynagrodzenia

należytego z tytułu wykonania części umowy.

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§ 4

1. Warunki płatności:

Wynagrodzenie za prace określone w § 1 i § 2 niniejszej umowy ustala się w kwocie netto na

podstawie KNNR i cen jednostkowych zgodnie ze złożoną ofertą tj.:

a) robocizna: ……………. zł/ 1 godz. + VAT ……... %

b) koszty pośrednie: ………. % liczone od R, S, + VAT………%

c) koszty zakupu: ………. % liczone od M, + VAT……….%

d) zysk: ……….. % liczony od R, S i Kp, + VAT……….%

sprzęt:

e) koparka: ……….. zł/ 1 godz.,+ VAT……….%

f) samochód ciężarowy: ……….. zł/ 1 godz.,+ VAT ………%

g) samochód do czyszczenia kanalizacji typu WUKO: ……….. zł/ 1 godz.,+ VAT……%

h) pompa do wody: ……….. zł/ 1 godz.,+ VAT……..%

i) zagęszczarka: ………… zł/ 1 godz., +VAT……..%

j) agregat prądotwórczy: ……….. zł/ 1 godz., +VAT……….%

k) pilarka do cięcia asfaltu: ………. zł/ 1 godz.+VAT……….%

Suma netto a) + e) + f) + g) + h) + i) + j) + k)  =……….….. zł (słownie: ……...…….……..……..)

3. Należność  za  wykonanie  prac  będzie  płacona  przez  Zamawiającego  każdorazowo  po

wykonaniu usługi  na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na konto

Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. Faktury będą wystawiane na

podstawie kosztorysu powykonawczego wg stawek określonych w § 4 ust. 1.

4. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie protokół  odbioru wykonanych prac zatwierdzony

przez pracownika Zamawiającego.

5. Faktury będą składane na Nabywca: Gmina Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów

NIP 822-21-47-156, Odbiorca: Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.
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§ 5

Płatności będą realizowane wyłącznie na rachunek bankowy wykonawcy, który na moment realizacji

płatności będzie widniał w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT (tzw.”Białej Liście”).

Jeżeli  rachunek bankowy wykonawcy nie  będzie  widniał  w wykazie  Zamawiający ma prawo bez

naliczenia  odsetek  wstrzymać  się  z  płatnością  do  momentu  ujawnienia  właściwego  rachunku

bankowego w wykazie  czynnych  podatników VAT lub  podanie  innego rachunku widniejącego  w

wykazie czynnych podatników VAT.

§ 6

1. Kontakt z Wykonawcą – telefon stacjonarny oraz telefon komórkowy:

tel. stacjonarny: …........................................

tel. komórkowy: …....................................…

e-mail:…………………………………………..

2. Kontakt z Zamawiającym, którego reprezentuje: ……………………………..

tel. służbowy: ……………………………

tel. komórkowy:…………………………..

e-mail:…………………………………...

§ 7

Kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu:

a) zwłoki w usuwaniu awarii w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki;

b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

w wysokości 5 000,00 zł brutto.

§ 8

Ochrona danych osobowych

    1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z załącznikiem nr 1
do  niniejszej  umowy  (Informacja  dotycząca  przetwarzania  danych  osobowych   w  związku  z
realizacją umowy) .

    2. Wykonawca oświadcza iż przed zawarciem niniejszej Umowy wypełnił obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej
„RODO”) oraz w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej  umowy wobec każdej
osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu
wpisania jej do treści Umowy jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub działającej w jego
imieniu przy realizowaniu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub
wskazania do działania przy wykonywaniu niniejszej Umowy osób innych niż wymienione w jej
treści,  najpóźniej  wraz  z  przekazaniem  Zamawiającemu  danych  osobowych  tych  osób,
zrealizować  obowiązki  informacyjne  w  trybie  art.  13  lub  art.  14  RODO  oraz  określone  w
załączniku nr 7 do niniejszej umowy  .

    3. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji
Umowy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail
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    4. Zamawiający będzie przetwarzał,  powierzone przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji
Umowy następujące dane osobowe:  imię, nazwisko, telefon, adres e-mail

    5. Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane osobowe to
Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym
prawem,  w  szczególności  z  zachowaniem  przepisów.  W tym  przypadku  Zamawiający  w
drodze pisemnej Umowy powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych.

§ 9

Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej.

§ 10

Sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz

dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający: Wykonawca:


