
 

UMOWA …../2022 

 
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 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego Przedmiotu 

Zamówienia p.t. „Wykonanie monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie 

przeznaczonej do spożycia z pisemnym sprawozdaniem w ramach wewnętrznej kontroli 

jakości wody na ujęciach wody na terenie Gminy Szydłowiec w 2022 roku.”.  

2. Miejsce poboru próbek wody z ujęć wody w miejscowości Szydłowiec, Sadek, Hucisko, 

Majdów, Zdziechów zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 

3. Integralną częścią umowy są: 

a) oferta wykonawcy z dnia …………. 

 

 



§2 

Opis czynności objętych przedmiotem umowy 

1. Monitoring wody – substancje promieniotwórcze: 

• Ujęcia wody na terenie Gminy Szydłowiec w zakresie: Tryt, izotopy promieniotwórcze 

(Ra-226 i Ra228), Radon (RN-222). 

§3 

Termin realizacji 

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu zamówienia do 15.03.2023r., termin i miejsce 

poboru próbek będzie ustalony z wykonawcą telefonicznie lub pocztą e-mail. 

2. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wcześniej czynników powodujących brak 

możliwości przystąpienia do realizacji zadania w ustalonym terminie, Wykonawca 

powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o przyczynach zaistniałej sytuacji. 

§4 

Obwiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy oraz 

doświadczenia w zakresie prac określonych przedmiotem umowy, wykorzystania 

odpowiedniego sprzętu i technologii, a ponad to do przestrzegania wskazań i zaleceń 

Zamawiającego, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

• Zapewnienia sprzętu i materiałów, i innych środków niezbędnych do wykonania 

zamówienia, 

• Posiadania stosownych zezwoleń oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

§5 

Sposób realizacji zamówienia 

1. Czynności objęte przedmiotem umowy wykonywane będą na podstawie mailowych 

lub telefonicznych odrębnych zleceń, udzielonych każdorazowo przez Zamawiającego. 

2. Zlecenia, o których mowa w ust. 1 Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy na adres 

e-mail ……………………………………… lub telefonicznie na nr telefonu …………..… 

Zlecenia, określać będą:  

• Datę wykonania,  

• Opis czynności przewidzianych do wykonania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o pracach koniecznych 



do wykonania Zlecenia, a które nie zostały ujęte w Zleceniu. Dokonywanie przez Wykonawcę 

czynności przekraczających zakres czynności określonych w Zleceniach wymaga pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca na skutek niezawinionych i niezależnych od okoliczności, 

nie będzie mógł wykonać danego Zlecenia w wyznaczonym terminie, zobowiązany jest 

do bezzwłocznego pisemnego poinformowania o ty fakcie Zamawiającego 

(na adres e- mail:………………………), ustalając nowy termin w porozumieniu 

z Zamawiającym. 

§6 

Odbiór prac 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przedkładania Zamawiającemu sprawozdań 

z wyników badań. 

§7 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wartość  przedmiotu umowy: 

• wartość netto oferty: ……………………………zł netto plus podatek VAT 

• wartość brutto oferty: …………………………..zł 

(słownie:……………………………………………………………………. złotych) 

• Termin płatności przelew: ……………. dni. 

2. Koszty poszczególnych analiz: 

• Monitoring wody – substancje promieniotwórcze ……. netto x 5 badań = ………netto zł  

3. Termin płatności faktury prawidłowo wystawionej pod względem formalnym 

i merytorycznym wynosi 14 dni od daty przedłożenia faktury. Należności wynikające z faktur 

będą regulowane na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

 

 §8 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień 

opóźnienia, 

b) w wysokości 1000,00 zł 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 dostawcy, 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. 

 

§9 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony 

danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, które będą 

przekazywane lub udostępniane w związku lub w wyniku realizacji postanowień Umowy. 

2. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie 

w celu realizacji umowy. 

§10 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zamawiający oświadcza, że do kontaktów roboczych z Wykonawcą upoważniony jest: 

Jakub Szymański 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. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony. 

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego                   

i 1 dla Wykonawcy. 
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