UMOWA …../2021
zawarta w dniu ………………………. pomiędzy:
Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z o. o. W Szydłowcu z siedzibą:
ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec
NIP 799-18-29-239, REGON 672301847, KRS 0000068059 reprezentowaną przez:
Dariusza Kujbidę – Prezesa Zarządu
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
NIP …………………………….. REGON …………………………………….
którą reprezentują:
……………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, prowadzonym w oparciu postępowania wewnętrznego "Regulaminu
udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 Euro realizowanych przez "Wodociągi
i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Szydłowcu, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo
zamówień publicznych – zatwierdzony Zarządzeniem nr 17/2016 z dnia 9 czerwca 2016r. Prezesa
Zarządu Spółki z o. o. "Wodociągi i Kanalizacja" w Szydłowcu, została zawarta Umowa następującej
treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą:„Opracowanie
operatu wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór
wody na pobór wody podziemnych dla potrzeb wodociągu grupowego w miejscowości
Sadek gm. Szydłowiec”, zgodnie z:
a. opisem przedmiotu zamówienia,
b. ofertą cenową Wykonawcy.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
a) zapytanie ofertowe
b) formularz ofertowy
c) postanowienia zawarte w niniejszej umowie.
3. Dostawca

oświadcza,

że

dysponuje

odpowiednią

wiedzą

i

umiejętnościami

oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonywania niniejszej umowy.

§2
Termin i miejsce realizacji umowy
Ustala się termin końcowy realizacji umowy tj. uzyskanie w imieniu Zamawiającego
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa oraz przekazanie Zamawiającemu decyzji pozwolenia
wodnoprawnego dla Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu na pobór wód
podziemnych z ujęcia gruntowego w Sadku gm. Szydłowiec do sześciu miesięcy od dnia zawarcia
umowy, tj. do dnia …………………………………..
§3
Prawa autorskie
1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia za wykony przedmiot umowy
do przekazania na rzecz Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. …5..., w dacie podpisania
protokołu zdawczo odbiorczego dokumentacji określonej w §2 umowy, autorskich praw
majątkowych do opracowanej w ramach umowy dokumentacji na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1231).
2. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy
dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez
Wykonawcę przedmiotu umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia określonego w umowie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy
z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich
polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw
autorskich do opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji w sposób ograniczający
Zamawiającego w wykonywaniu jego praw.
5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od niniejszej umowy
w całości lub części, na Zamawiającego przechodzą prawa autorskie do dokumentacji w tym
także nieukończonej dokumentacji, pomimo niedokonania protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności
niezbędnych dla przejścia tych praw na Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca
upoważnia, wybranego przez Zamawiającego innego Wykonawcę do wykonywania
przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokończenia
dokumentacji, w tym usunięcia jej wad.

§4
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci kwotę ryczałtową, zgodnie
ze złożoną ofertą w wysokości

brutto: …………………………. zł

(słownie:

………………………….złotych), w tym kwota netto: ……………….. zł + podatek VAT
………..% tj. ………………….. zł.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją w terenie oraz wycenił wszystkie elementy
niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek
roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy
po odbiorze

przedmiotu

ostatecznej decyzji

umowy

wodnoprawnej.

protokołem
Do

zdawczo-odbiorczym

podpisania

protokołu

po

odbioru

uzyskaniu
ze

strony

Zamawiającego upoważniona/-y jest ……………………………………
4. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
5. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§5
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 2% wartości brutto w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu
realizacji określonego w §2 niniejszej umowy,
b) w wysokości 20% wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający

zapłaci

Wykonawcy

karę

umowną

za

odstąpienie

od

umowy

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 1000,00 zł.
3. Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę.
4. Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek
ustawowych.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§6
Postanowienia końcowe
1. Zamawiający oświadcza, że do kontaktów roboczych z Wykonawcą upoważniony jest:
Jakub Szymański – Kierownik Działu produkcji wody i utrzymania ruchu
tel. 048/617-04-26;
e-mail: wodociagi@wik-szydlowiec.pl
2. Wykonawca oświadcza, że do kontaktów roboczych z Zamawiającym upoważnia:
……………………………………… - ………………………………………………………
tel. ………………………..…………...
e-mail…………………………………..
3. Integralną część umowy stanowi oferta z dnia……………………….r.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony.
5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego
i 1 dla Wykonawcy.

………………………………..
ZAMAWIĄJCY

……………………………………
WYKONAWCA

