
Załącz:nknr3

Opoczno dnia.

UMOWA nr

Zawartaw dniu roku pomiędzy:

W imięniu Gminy opoczno reprezentowanąprzez:

Dyrektor Katarzyna Derewęda- Jankowska'' Kfyta Pływalnia,,opoczyńska Fala'' w opocznie, ul. Biernackiego 4A;26-300 opoczno
NIP Gminy: 7 68-17 l-7 5-7 5

Tłv ana dalej Zamawiaj ącym

a firmą

Zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym pnez:

$1

1. Zarrnilający zlecą a Wykonawca przyjmuje do realizaqi ushgę polegającą na
prowadzeniu badan wskaźników bakteriologicznych i fizykochemicznych wody w okresie
od dnia 02.01.2020 do dnia 31.12.2A20.

2. Szczegołowy zakres zamówienia opisany jest w załąszonymformularzu oferty.
3. Wykonawca przyjmuje do wykonania ww. prace' zobowiąguje się wykonać je ze szczególną

starannością i dbałością o interesy Zanaunającego oraz zgodtltę z wymogami określonymi
właściwyni przepisami prawa.

4' Wykonawca po wykonaniu kazdej seńi badan ptzekażezanaitającemu wyniki badan.

$2

1. Strony ustalająterminy wykonania badan zgodnie zzałączottymharmonogramem.
2. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych badń ustalane będą kazdorazowo przy

poborze próbek.

$3



podatkuVAT.
4. Zapłata za przedmiot umowy dokonana będzie na rachunek bankowy dostawcy przelewem

wterminie 30 dni od daĘ wystawienia faktury pv.ezWykonawcę.
Dane do Faktury:
Gmina Opoczno

u[. Staromiejska 6
26-30A Opoczno

NIP: 768-l7l-75-75
Kr.rlta Pływalnia,,opoczytiska F a\a"

ul. Biernackiego 4,Ą
26-300 Opoczno

5. Wykonawca oświadczą Że jest płatnikiem vAT i posiada NIP -

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

wykonanie umowy w formie kar umownych:
Ż. Wykonawca zobowią.zarry jest do zapŁaty kar umownych:
. w prrypadku odsĘlienia od urnowy ptzez wykonawcę z prrycąm, za które ponosi

odpowiedzialność w wysokości 10 oń wartości brutto nienealizowanej umowy

3. odbiorca zobowią.zany jest do zartaĘ kar umownych:
. w przypadku odsĘlienia od umowy, za l<tótę ponosi odpowiedzialnośó odbiorca w

wysokości 10 % wartości nierealizowanej umowy

$5
1. Wszystkie nriany w treści Umowy wymagają zgody obydwu stron i mogą byó dokonane

wyłączme w formie pisemnej pod rygorem niewazności.
Ż. W razie wystryienia istotnej zrniany okoliczrrosci powodującej źrc wykonanie Umowy nie

lezy w interesię publicznym, czego nie moŻta było przewidzieĆ w chwili zawarcia Umowy,
Zanaułiający może odstątió od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznoŚciach. w takim wypadku Wykonawca moŻe ądaś jedynie
wynagrodzęnia na]eżnego mu z tytrrłu wykonania części Umowy.

3. Zamaitający może romłiryać Umowę przed upływem jej obowiąpywania ze skutkiem
natycbmiastowym w następuj ących przypadkach:
a) Powtórzenia się nienależytego wykonania przedmiofu zamówienia przez wykonawcę, tj.
dwukrotre pisemne zastlzeŻęnle zgłoszone przez Zamawiającego
b) zaniechania świadczenia postanowień umownych przedmiotu zamówienia

$6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywrlnego.

$7
1. Wszystkie spory mogące wyniknąó z rcalizacji niniejszej umowy tozstzygają sądy

powszechne właściwe dla siedziby Zanawiającego.

$8
l. Umowa została podpisana w dwóch egzemptarzach d1a każdejze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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