
Załączniknr 3

Opoczno dnia..

UMOWA nr...........

Zawarta w dniu roku pomiędzy:

W imieniu Gminy opoczno reprezentowaną przez:.

Dyrekto r Katarzyna Derewęda_Jankowska
Kryta Pływalnia ,,Opoczyńska Fala'' w Opocznie, ul. Biernackiego 4A;26-300 opoczno
NIP Gminy z 7 68-17 1.-7 5-7 5
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da|ej Zamawiaj ącym

a firmą:

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez2
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Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na
prowadzeniu badań wskaźników bakteriologicznych i fizykochemicznych wody w
okresie od dnia 02.01.2019 do dnia 31.12.2019.
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 z załączonym harmonogramem.
Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych badań ustalane będą każdorazolvo
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.

3. 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.

4. Zapłata za przedmiot umowy dokonana będzie na rachunek bankowy dostawcy
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przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przezWykonawcę.
Dane do Faktury:
Gmina Opoczno

ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno

NIP: 768-171-75-75
Kryta PĘwalnia ,oopoczyńska Fala''

ul. Biernackiego 4A
26-300 Opoczno

5. Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem vAT i posiada NIP -

$4
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte

wykonanie umowy w formie kar umownych:
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaĘ kar umownych:
' w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność w wysokości 10 oń wartości brutto niezrealizowanej umowy

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

wysokości !0 oń wartości niezrealizowanej umowy
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Wszystkie zmiany w treści Umowy wymagają zgody obydwu stron i mogą być
dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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 powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonaw ca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
Zamawiający może rozwiązać Umowę przed upływem jej obowiązywania ze skutkiem
natych miastowym w następ uj ących przypadkach :

a) Powtórzenia się nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przez
wykonawcę' tj. dwukrotne pisemne zastrzeżenie zgłoszon e przez Zamawiającego
b) zaniechania świadczenia postanowień umownych przedmiotu zamówienia
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Wszystkie spory mogące wyniknąć z 
$Jeumacji 

niniejszej umowy rozstrzygają" sądy
powszechne właściwe dla siedzib y Zamaw iaj ącego.
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Umowa została podpisana w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron.
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