Załącznik nr 2
UMOWA nr ZP.26.TW.48.2019
zawarta w dniu ………………. r. pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., 96-300 Żyrardów,
ul. Czysta 5, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000153850, Kapitał Zakładowy
·47 207 000, 00 zł, NIP 838-000-72-01, REGON 750086653, reprezentowanym przez:
1. Hannę Koselę – Prezesa Zarządu
2. ………………………- Prokurenta
zwanym dalej "Zamawiającym",
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
reprezentowanym przez …………………………………….

1.
2.

§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z obsługą hydrogeologiczną
ujęcia wody podziemnej "Sokule" w Żyrardowie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.
Do niniejszej umowy zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) nie stosuje się tej ustawy.
§2

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Prowadzenie pomiarów lustra wody w studniach głębinowych, dokonywanie rejestru pomiarów
oraz kontroli wydajności studni.
2. Bieżące prowadzenie dokumentacji geologicznej studni (książki eksploatacji, karty rejestracyjne).
3. Prowadzenie bieżącej oceny stanu hydrogeologicznego ujęcia wody "Sokule".
4. Wykonywanie stosowych interpretacji wyników badań i pomiarów.
5. Dokonywanie pomiarów lustra wody w piezometrach i opracowywanie wyników pomiarów.
6. Opracowywanie stanu oddziaływania ujęcia na środowisko na podstawie zgromadzonych pomiarów
i wyników obserwacji.
7. Terminowe realizowanie zaleceń zawartych w decyzjach i pozwoleniach dotyczących ujęcia wód
podziemnych „Sokule”.
§3
1. Czynności, o których mowa w § 2 będą wykonywane przez Wykonawcę nie rzadziej niż raz w
miesiącu.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i umiejętności w zakresie czynności objętych niniejszą
umową.
§4
1. Za wykonanie prac określonych w § 2 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie miesięcznie w
wysokości ………………… PLN (brutto), słownie: ……………………………………………..
2. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury i
potwierdzeniu wykonania obowiązków, o których mowa w § 2 przez Kierownika Zakładu
Wodociągów.

§5
1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy będą kary umowne.
2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu ustalonego w §2 niniejszej
umowy w wysokości 0, 2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym.
§6
W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§7
Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy muszą być, pod rygorem jej nieważności, dokonywane w
formie pisemnej.
§8
W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne
przepisy dotyczące przedmiotu umowy.
§9
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze
polubownej z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli działania takie nie dadzą pozytywnego rezultatu przez
okres jednego miesiąca od ich rozpoczęcia sprawę rozstrzygnie właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań prawnych, jakościowych oraz środowiskowych
zgodnych z ZSZ stosowanych przez Zamawiającego.
§ 11
1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) danych osobowych osób,
wskazanych w Umowie, jako osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań
wynikających z Umowy.
2. Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny, wobec
wskazanych przez siebie osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym poinformować je o
udostępnieniu ich danych drugiej Stronie.
§ 12
Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może bez jego zgody udostępnić żadnych dokumentów
Zamawiającego osobom trzecim i zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
materiałów i dokumentów związanych z zawarciem i wykonywaniem postanowień niniejszej umowy oraz
uzyskanych w związku z jej realizacją w szczególności stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
§ 13

Stronom przysługuje prawo wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem jedno miesięcznego okresu
wypowiedzenia, którego koniec przypada na ostatni dzień miesiąca.
§ 14
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
Zamawiający

*niepotrzebne skreślić

Wykonawca

