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WZÓR UMOWY                                        Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Nr 4/2016 

 

 

Zawarta w dniu ………….2016 r pomiędzy: 

 

Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu,  

ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań, NIP: 779-21-72-446, Regon: 634298402  

reprezentowanym przez: Adama Błochowiaka - Wojewódzkiego Inspektora  

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  

a 

Firmą ……..…………………………………………………………………………….. 

z siedzibą ………………………………………………………………………………. 

NIP: …………………………………….,  Regon: …….………………………………. 

reprezentowaną przez: …………………………………….…………………………….. 

zwaną  w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,  

 

§ 1 

Przedmiot umowy. 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania 

stacji dezynfekcji (oczyszczalni) ścieków laboratoryjnych w 2 obiektach Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu zlokalizowanych w Kaliszu  

i Koninie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy – 

program funkcjonalno – użytkowy. 

§ 2 

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy. 

1.   Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) Udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń przeznaczonych do wykonania przedmiotu 

umowy, 

b) Udostępnienia Wykonawcy wody i energii elektrycznej oraz wskazania miejsca 

odprowadzania ścieków, 

c) Wskazania Wykonawcy miejsca na składowanie materiałów i narzędzi oraz śmieci  

i odpadów, 

d) Dokonania odbioru przedmiotu umowy, 

e) Dokonania zapłaty za wykonane prace. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do: 



 2

a) opracowania projektów wykonania 2 stacji dezynfekcji  i wykonania stacji dezynfekcji 

(oczyszczalni) ścieków laboratoryjnych w 2 obiektach Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa   w   Poznaniu   zlokalizowanych  w  Kaliszu  i  

Koninie. 

b) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami 

prawa, 

c) wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, posiadających odpowiednie 

certyfikaty i aprobaty techniczne, 

d) udostępnienia do wglądu faktur zakupu materiałów – na życzenie Zamawiającego, 

e) zabezpieczenia stałego nadzoru kierownika robót  zarówno nad pracownikami 

wykonującymi roboty, jak i nad ich przebiegiem w miejscach realizacji, 

f) zabezpieczenia pod względem bhp i ppoż. miejsc wykonywania robót oraz miejsc 

składowania materiałów – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

g) utrzymywania miejsc robót w porządku w trakcie realizacji robót, składowania 

wszelkich materiałów i narzędzi oraz usuwania odpadów i śmieci w miejscach 

wyznaczonych przez Zamawiającego, 

h) realizowania przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością, nie dopuszczając do 

jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionych obiektów, 

i) przygotowania wykonanych robót do odbioru wraz z niezbędnym udokumentowaniem 

ich ilości, jakości i kompletności, 

j) Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnych w terenie i znane są mu warunki 

techniczne wykonania robót stanowiących przedmiot umowy. 

 

§ 3 

Termin realizacji zamówienia i odbiór robót. 

1. Termin rozpoczęcia robót opisanych w § 1 ustala się na 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Termin zakończenia przedmiotowych robót  nastąpi w terminie do dnia ………………… 

3. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 

sporządzonego przez Wykonawcę. 

4. Odbiór nastąpi w obecności przedstawicieli obu stron. 

 

§ 4 

Osoby upoważnione do kontaktów 

1.  Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji umowy ze strony 

Zamawiającego są:   

w Delegaturze WIORiN  P-ń w Kaliszu – Iwona Remiszewska, tel  062 757-18-55, 

w Delegaturze WIORiN P-ń w Koninie – Janusz Brzęcki, tel.  063 242-91-53,  
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2.  Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest: 

……………………………………….., tel. ………………..  

 

§ 5 

Warunki płatności. 

1.  Za wykonywanie czynności określonych niniejszą umową Wykonawcy przysługuje  

ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości: 

netto ………………. zł,  vat (………%) …………… zł,   brutto …………………. zł 

(słownie brutto: ………………………………………………………………..,../100 ). 

2.  Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy. 

3.Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i 

faktury wystawionej przez Wykonawcę po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy. 

4.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na 

wskazany przez niego rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury 

VAT. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 6 

Rękojmia za wady, gwarancja  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy i 

zapewnia o prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu umowy.  

2. Termin gwarancji ustala się na okres.36 m-cy licząc od daty końcowego odbioru 

przedmiotu umowy bez wad i usterek.  

3. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru 

końcowego. 

4. Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym powstałe z przyczyn tkwiących w 

przedmiocie umowy będą usuwane nieodpłatnie w terminie 7 dni od zawiadomienia 

dokonanego przez Zamawiającego. 

5. W przypadku zwłoki w usunięciu wady, Zamawiający może zlecić jej usuniecie osobie 

trzeciej a kosztami obciążyć Wykonawcę. 

 

§ 7 

Kary umowne. 

1. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może naliczyć 

Wykonawcy karę umowną w wysokości  0,3% wartości wynagrodzenia za każdy dzień 

zwłoki. 
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2. Za opóźnienie w usunięciu wad  Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w 

wysokości  0,3% wartości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 

3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

4. Jeśli szkoda wyrządzona Zamawiającemu z powodu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania przewyższy wysokość kar umownych, może on dochodzić od 

Wykonawcy  zapłaty różnicy pomiędzy wysokością uiszczonych kar a rzeczywiście 

poniesionymi stratami. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potracenia kar umownych z faktur. 

6. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w płatności z tytułu realizacji 

przedmiotu umowy. 

7. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które  

Wykonawca nie odpowiada,  Zamawiający zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego. 

§ 8 

Zmiany w umowie. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron w   formie 

pisemnej pod  rygorem nieważności. 

2. Inicjatorem zmian może być każda ze stron poprzez pisemny wniosek w okresie 

obowiązywania umowy, zawierający opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz 

termin wprowadzenia. 

                                                                       § 9 

Postanowienia końcowe. 

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą 

polubownie, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zleceniodawcy. 

3. Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron . 

 

 

 

 

Zamawiający:                                                                                 Wykonawca:  


