Projekt
UMOWA NR DG-GK.032…….2020
dotycząca prac geologicznych polegających na likwidacji dwóch studni wierconych nr 1 i nr 2
zlokalizowanych na działce nr 20/4 i działce nr 20/5, położonych przy ul. Stożne w Zielonej Górze,
obręb 56 Zielona Góra

zawarta w dniu ……………………….. 2020 r. w Zielonej Górze pomiędzy Miastem Zielona Góra - Urząd
Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP 973-100-74-58 reprezentowanym przez
Prezydenta Miasta Zielona Góra – mgr inż. Janusza Kubickiego, zwanym w treści umowy
„Zamawiającym” z jednej strony
a ………………….zamieszkałym w Zielonej Górze przy ul. ………………, ….- …………………………,
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………. z/s w ……………………..
ul. …………………..nr …. , 65-001 Zielona Góra , zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej RP; NIP ………………., REGON …………………..,
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, z drugiej strony,
o następującej treści:
§ 1. Zamawiający, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – z późn. zm.) zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
prace geologiczne polegające na likwidacji dwóch studni wierconych nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na
działce nr 20/4 i działce nr 20/5, położonych przy ul. Stożne w Zielonej Górze, obręb 56 Zielona Góra,
województwo lubuskie.
§ 2.1. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określony jest:
a) dokumentacją – projektem robót geologicznych zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Zielona
Góra (decyzja z dnia 06.05.2019 r., znak: DR-OS.6530.6.2019.SP),
b) operatem wodno-prawnym wraz z decyzją pozwolenia wodno-prawnego z dnia 18 grudnia 2019
roku, znak:WR.ZUZ.7.421.217.2019.PK, wydaną przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
c) ofertą Wykonawcy z dnia …………….2020r., stanowiących integralną część umowy.
2. Zakres robót obejmuje ponadto wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce obudów
studni / dwie komory żelbetowe z pokrywami i włazami / wraz z demontażem uzbrojenia /zasuwy,
zawory, wodomierze, rurociągi tłoczne z pompami / oraz uporządkowanie terenu. Obowiązkiem
Wykonawcy jest przekazanie Zamawiającemu mapy powykonawczej terenu przyjętej do zasobów
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej.
§ 3.1. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca został zapoznany z przedmiotem zamówienia
i oświadcza , że w swojej działalności trudni się wykonywaniem prac będących przedmiotem niniejszego
zamówienia .
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki geologicznej
i współczesnej wiedzy technicznej, w pełnej zgodności ze wskazaną w dokumentacji technologią robót
oraz postanowieniami niniejszej umowy
3. Wykonawca oświadcza, że zatrudnia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące
roboty objęte przedmiotem zamówienia. Na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający
ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób na umowę o pracę.
4. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą wykona przedmiot umowy bez udziału Podwykonawców.
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5. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą odpowiedzialność
prawną i finansową za ewentualne szkody wyrządzone w tracie realizacji likwidacji studni
Zamawiającemu, właścicielom działek sąsiadujących i osobom trzecim.
§ 4.1. Termin rozpoczęcia przez Wykonawcę robót strony ustalają na dzień przekazania placu
budowy.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 31 sierpnia 2020r.
§ 5.1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: ………....,… zł brutto (słownie:
……………
………………………………………….. złotych 00/100 ) w tym ……………..zł netto (słownie: …………
…………………………………………….) oraz należny podatek VAT …… % w kwocie ……………….zł (
słownie: …………………………………………………………………………..złotych 00 /100).
2. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom
i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki Wykonawcy niezależnie od rozmiaru prac i innych świadczeń oraz
ponoszonych kosztów ich realizacji.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw związanych
z realizacją niniejszej umowy.
§ 6.1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się jednorazowo na podstawie faktury
złożonej po zrealizowaniu i odbiorze zadania, wystawionej na adres: Nabywca: Miasto Zielona Góra,
Odbiorca: Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP 973-100-74-58,
skrzynka PEPPOL nr GLN 5907653846038.
2. Do faktury należy dołączyć protokół z wykonanego odbioru prac będących przedmiotem umowy
3. Faktury będą płatne w terminie 21 dni od daty złożenia ich w Urzędzie Miasta na konto
Wykonawcy podane na fakturze.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał dyspozycję przelewu kwoty
wynikającej z faktury ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy.
§ 7. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego w protokole przekazania robót
w wysokości 0,4% łącznej wartości zamówienia brutto określonej w § 5, ust 1,
b) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót w wysokości
0,4% łącznej wartości zamówienia brutto określonej w § 5, ust 1,
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn, za które
Wykonawca odpowiada w wysokości 10% wartości zamówienia brutto określonej w § 5, ust 1.
2. Jeżeli szkoda rzeczywista przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej Wykonawca
zobowiązuje się do naprawienia szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§ 8. 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących
przypadkach:
a) Wykonawca nie podjął realizacji robót w ciągu trzech tygodni od daty przekazania placu budowy,
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b) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie
z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,
c) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na okres
dłuższy niż jeden miesiąc,
d) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przekształcenia lub restrukturyzacji.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a) Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia pomimo spełnienia przez Wykonawcę
wszystkich zobowiązań uprawniających Zamawiającego do jego uregulowania,
b) Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań
finansowych wynikających z umowy.
4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa
w ust. 1 – 3.
5. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegółowego uzasadnienia.
§ 9.1. Pełnomocnikami Zamawiającego uprawnionym do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach
przedmiotu zamówienia są:
- Pani Hanna Ratajczak – Garbaj Zastępca Dyrektora Departamentu Przedsiębiorczości
i Gospodarki Komunalnej,
- Pan Jarosław Szczęsny- Kierownik Biura Gospodarki Komunalnej
2. Inspektorem prowadzącym zadanie jest Zuzanna Kęsy.
§ 10.1 W sprawach nie regulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego U. z 2019 r. poz. 1145).
2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy w tym o zapłatę które nie
zostaną załatwione polubownie, strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego
dla siedziby Zamawiającego.

§ 11.1. Wykonawca oświadcza, że wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskuje w celu
realizacji niniejszej umowy.
2. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji
dotyczącej zadania, o którym mowa w § 1 jest Urząd Miasta Zielona Góra reprezentowany przez
Prezydenta Miasta. Zawarte w dokumentacji dane osobowe są przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do
zawarcia oraz wykonania niniejszej umowy, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze w związku z wykonaniem zadania na podstawie powyższej dokumentacji, czyli na
podstawie art.6 ust.1 lit. b oraz lit. c RODO,
3. Dane mogą być przekazywane instytucjom oraz osobom biorącym udział w procesie budowlanym
w tym podmiotom tj.: Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Konserwatorowi Zabytków oraz
innym organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Podanie danych jest dobrowolne, a relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji
umowy.
5. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania dostępu do nich,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.
6. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania
umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.
7. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
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Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy:
1) projekt prac geologicznych z decyzją zatwierdzającą ,
2) operat wodno-prawny z decyzją pozwolenia wodno-prawnego
3) oferta Wykonawcy ,

Zamawiający

…..………………

Wykonawca

……………………

płatne z: dz. 900, rozdz. 90003, § 6050
RKBUD-…………………………………
zgodne z planem zamówień publicznych;
- zamówienie ( do 30.000,00 € ).

akceptujemy wzór umowy
dnia ...............................
…………………………………
(oferent lub upełnomocniony przedstawiciel oferenta)

