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UMOWA

Zawarta w dniu roku pomiędzy:

Opoczno dnia....

11f...........

W imieniu Gminy Opoczno reprezentow aną prze;z2

p.o. Dyrektor Katarzyna Derewęda-Jankowska
Kryta Pływalnia oropoczyńska Falaoo w Opocznieo ul. Biernackiego 4A; 26-300 opoczno
NIP Gminy z 7 68-17 t-7 5-7 5

zw ana daiej Zamawiaj ącym

a firmą:

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez.
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Zamawiający z|eca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na
prowadzeniu badań wskaźników bakteriologicznych i fizykochemicznych wody.
Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w załączonym formularzu oferĘ.
Wykonawca przyjmuje do wykonania ww. prace, zobowiązuje się wykonać je ze
szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego oraz zgodnie z
wymogami określonymi właściwymi przepisami prawa.

4. Wykonawca po wykonaniu każdej serii badań przekaże zamawiającemu wyniki badań.
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Strony ustalają terminy wykonania badań zgodnie zzałączonym harmonogramem.
Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych badań ustalane będą każdorazowo
przy poborze próbek.
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Strony ustalają wynagrodzenie ogółem za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości
określonej w formularzu oferty kwota zł...................../słownie:............... .........l
Ceny jednostkowe netto podane w ofercie są stałe na caĘ okres trwania umowy i nie
podlegają waloryzacji.
W przypadku zmiany w trakcie trwania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie
Wykonawcy będzie ustalone na podstawie ceny netto oferty powiększonej o aktualną
stawkę podatku VAT.
Zapłata za przedmiot umowy dokonana będzie na rachunek bankowy dostawcy
przelewem w terminie 30 dni od daĘ wystawienia faktury przezWykonawcę.
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Dane do Faktury:
Gmina Opoczno

ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno

NIP: 768-171-75-75
Kryta Pływalnia,rOpocryńska Fala''

ul. Biernackiego 4'Ą
26-300 Opoczno
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5. Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem vAT i posiada NIP _
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1. Strony ustanawiają odpowiedzialnoŚć Wykonawcy 7,^ niewykonanie lub nienależyte

wykonanie umowy w formie kar umownych:
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:
. w prrypadku odstąpienia od umoYły przez wykonawcę z przyc|zyn, za które ponosi

odpowiedzialność w wysokościt0 oń wartości brutto niezrealizowanej umowy

3. Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:
. w przypadku odstąpienia od umowy' z^ które ponosi odpowiedzialność odbiorca w

wysokości 10 oń wzrtości niezrealizowanej umowy
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1. Wsrystkie zmiany w treści Umowy wymagają zgody obydwu stron i mogą być

dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2, W razie wystąpienia 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 powyżsrych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

3. Zamawiający może rozwiązać, Umowę przed upĘwem jej obowiąrywania ze skutkiem
naĘchmiastowym w następujących prrypadkach:
a) Powtórzenia się nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przez
wykonawcę' tj. dwukrotne pisemne zastrzeżenie zgłoszoneprzezZamawiającego
b) zaniechania świad czenia postanowień umownych przedmiotu zamówienia
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.
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1. Wsrystkie spory mogące wyniknąć z realuacji niniejszej umowy rozstrzygzją sądy
powszechne właściwe dla siedziby Zamawiaj ącego.
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1. Umowa została podpisana w dwóch egzemp|arzach dla każdej ze stron.

ZAMAwIAJĄCY WYKONAWCA
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