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      MPWiK/JRP/4/04/2018                                                                                                                     Załącznik nr 4 

        

 

Wzór  Umowy Nr …../2018 

zawarta w dniu  ……………. 2018 r. w Łasku w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji Sp z o.o. ul. Tylna 9, 98-100 Łask. NIP 831-15-06-734; REGON 731020519; Nr KRS 0000065222. 
Spółkę reprezentują:  

1.   

2.   

zwanym dalej "Zamawiającym"  

a  

…………………………………….. 

zwanym dalej "Wykonawcą"                                                                                             

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr MPWiK/JRP/4/04/2018                                                                                                        
zawarto umowę o  następującej treści: 
 

§ 1 

1.Przedmiotem umowy jest wykonanie tablic informacyjnych    w ramach projektu  

,, Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask ” w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet II Ochrona środowiska, w 

tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, dostawę i montaż trzech  jednostronnych 

tablic informacyjnych na potrzeby realizacji projektu finansowego ze Środków Europejskiego Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nr umowy  o dofinansowanie: 

POIS.02.03.00-00-0042/16-00 oraz umowa  nr 3/2017/Wn05/OW-KI-YS/P w formie pożyczki  

inwestycyjnej z WFOŚiGW 

Szczegółowy  przedmiot zamówienia został  określony w załączniku nr 1  do oferty i stanowi jej integralną 

część. 

§ 2 

1. Przewidywany termin wykonania zamówienia – 30.04. 2018 r. 
 

§ 3 
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1. W oparciu o złożoną ofertę za wykonanie trzech tablic informacyjno/pamiątkowych strony ustalają 
wynagrodzenie w wysokości  ……………….zł brutto (słownie: ), w tym: podatek VAT w 
wysokości………(słownie: ) 

2. Kwota określona w ust. 1 jest kwotą ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a więc 
zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie. 

3. Wynagrodzenie płatne jest  na podstawie  faktury końcowej.  
4. Termin płatności wynosi czternaście dni od daty dostarczenia faktury  przez Wykonawcę.  
5. Forma płatności – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 
6. W przypadku zwłoki  w płatności  przez Zamawiającego  jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca  ma 

prawo dochodzić odsetek w wysokości ustawowej. 
 

§ 4 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące normalnym 
następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach 
przewidzianych dla umów starannego działania. 

2. Naprawianie szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł. 
 

§ 5 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 

przerwał ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni; 
2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego 

wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków; 
3) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości; 
4) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie      

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy. 
2) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy  Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % (słownie: jeden procent) wartości łącznego 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2) Zamawiający  zobowiązany jest do zapłacenia odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia  
w zapłacie  należności wg wystawionej faktury.  
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§ 7 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia 
zmian wynika z okoliczności, o których mowa w treści niniejszego paragrafu. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w szczególności w następujących przypadkach: 
1) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji kontraktu spowodowanych działaniem osób 

trzecich; 
2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmianę terminu realizacji Projektu i/lub 

zmiany terminów w Projekcie; 
3) zmian w harmonogramie płatności wynikających ze zmian w realizacji Projektu, niewykraczających 

poza kwotę wynagrodzenia wynikającą z oferty Wykonawcy; 
4) wystąpienia siły wyższej, skutkującej zmianą (wydłużeniem) terminu, ograniczeniem zakresu 

umowy lub rozwiązaniem umowy ze względu na zaistnienie przeszkód uniemożliwiających 
realizację umowy.   

3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do pisemnego wykazania 
zasadności wprowadzenia zmian. 

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności. 

 
§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.      

         § 9 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu Umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 
właściwym dla siedziby Zamawiającego sądom powszechnym. 
 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej  ze 
stron. 
 

    ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA :  


