Załącznik nr 5 do zaproszenia
UK.271.2.29.2020

UMOWA NR UK.272.2…...2020

Zawarta w dniu .………...….r. w Istebnej pomiędzy:
Gminą Istebna, 43-470 Istebna 1000, NIP 5482676134,
reprezentowaną przez: Łucję Michałek – Wójt Gminy Istebna,
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………………
…………………………………………
NIP………………………………… ….
reprezentowanym przez:
………………………………………...
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
zwanymi dalej Stroną lub Stronami,

została zawarta umowa pn: „Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych i powierzchniowych
zlokalizowanych na terenie Gminy Istebna”

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie zapytania
ofertowego na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej
kwoty w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2019r., poz 1843 z późn. zm.)

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych
i powierzchniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Istebna zgodnie z poniższym zestawieniem
(oddzielnie dla każdego ujęcia):
a) Istebna:
- Istebna Wilcze – ujęcie powierzchniowe na potoku Prądowiec (km 2+110), nr działki 75/1,
- Istebna Wilcze – ujęcie podziemne ze studni wierconej SW-1, nr działki 79,
- Istebna Pietroszonka – ujęcie podziemne ze źródła, nr działki 2694,
- Istebna Pietroszonka – ujęcie podziemne ze studni wierconej SW-1, nr działki 2725,
- Istebna Jasnowice – ujęcie podziemne ze studni wierconej SW-J, nr działki 1694,

b) Koniaków:
- Koniaków Bukowina – ujęcie podziemne z trzech zabudowanych źródeł, nr działek 1524/4 i 1525/2,
- Koniaków Tyniok – ujęcie podziemne ze studni wierconej SW-K, nr działki 2003,
- Koniaków Gańczorka – ujęcie powierzchniowe na rzece Olzie (km 83+820), nr działki 2782,
c) Jaworzynka:
- Jaworzynka Krężelka – ujęcie powierzchniowe na potoku Krężelka, nr działki 4545.
2. Wymagany zakres opracowania analiz ryzyka ujęć wód podziemnych i powierzchniowych
zlokalizowanych na terenie Gminy Istebna (oddzielnie dla każdego z ujęć) musi zawierać:
2.1. Analiza ryzyka:
2.1.1. Charakterystyka hydrogeologiczna obszaru zasobowego:
- Wprowadzenie.
- Ukształtowanie terenu zasobowego.
- Wody podziemne.
- Wody powierzchniowe.
- System retencji oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowe.
- Powierzchniowe zasilanie ujęcia.
2.1.2. Opis zagospodarowania terenu:
- Obszary ochrony przyrodniczej.
- Zagrożenia osuwiskowe.
- Zagrożenia powodziowe.
- Gospodarka wodno-ściekowa.
- Gospodarka odpadami.
- Rozpoznane zasoby kopalin.
- Sytuacja demograficzna.
- Charakterystyka istniejącej zabudowy. Założenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
2.1.3. Parametry techniczne ujęcia wody.
2.1.4. Jakość wody surowej oraz uzdatnionej do spożycia.
2.1.5. Identyfikacja zagrożeń zdrowotnych:
- Źródła potencjalnych zagrożeń zdrowotnych.
- Określenie dotkliwości następstw zagrożeń i prawdopodobieństwo ich wystąpienia.
- Analiza „ryzyka początkowego” i „ryzyka rezydualnego”.
2.1.6. Wnioski z przeprowadzonej analizy ryzyka.
2.1.7. Propozycja granic stref obejmującej teren ochrony pośredniej.
2.1.8. Propozycje nakazów, zakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów oraz korzystania
z wód na terenie stref obejmujących teren ochrony pośredniej.
2.1.9. Spis rysunków i tabel.
§2
TERMIN REALIZACJI
1. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć prace niezwłocznie po podpisaniu umowy.
2. Termin realizacji umowy ustala się do dnia 14.08.2020r.
3. Przez realizację umowy rozumie się; wykonanie prac, dostarczenie, postanowienie do dyspozycji,
przekazanie przedmiotu umowy – potwierdzone pisemnie protokołem ostatecznego odbioru prac wraz
z kompletną dokumentacją.

§3

OBOWIĄZKI STRON
1. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentacji zawierającej
przedmiot zamówienia określony w §1 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z wymaganym zakresem
określony w §1 ust. 2.
2. Dokumentacja stanowiąca przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz
pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowiązującymi
przepisami oraz normami, i że zostaje przekazana w stanie zupełnym, kompletnym z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć oraz, że jest wystarczająca do przeprowadzenia procedury ustanowienia stref
ochronnych dla ujęć wody objętych opracowaniem.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia
błędów lub braków, Wykonawca jest zobowiązany usunąć błędy lub uzupełnić braki, w najkrótszym
uzasadnionym terminie, natychmiast po ich wykryciu lub w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni.
4. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy wszelką posiadaną dokumentację
niezbędną do wykonania niniejszej umowy.
5. Zamawiający zobowiązany jest współpracować z Wykonawcą w sprawach niezbędnych do
prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
6. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich wszelkich informacji
uzyskanych w trakcie realizacji umowy, stanowiących tajemnicę Zamawiającego. Postanowienie nie
dotyczy informacji, które zostały ujawnione przez którąkolwiek ze stron umowy w wykonaniu
obowiązku ich ujawnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub, które były znane
publicznie w momencie ich ujawnienia lub informacji o fakcie wykonania prac przez Wykonawcę na
rzecz Zamawiającego.
§4
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Łączna wartość z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty:…………..netto,
co daje kwotę…………...zł brutto (słownie: ……..…………………).
2. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty ponoszone w związku z wykonaniem przedmiotu
umowy.
3. Podstawą do zapłaty Wykonawcy będzie dołączony do faktury protokół przekazania sporządzonej
dokumentacji.
4.Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę przelewem
bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazanym na fakturze, w terminie
do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Jeżeli faktura zawierać będzie błędy lub Wykonawca nie dołączy do faktury protokołu przekazania,
Zamawiający zwróci fakturę Wykonawcy bez księgowania.
6. Zamawiający na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. (Dz. U. z 2018r., Poz.
2191) o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do niniejszej umowy.
7.Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności względem Zamawiającego
powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§5
PRZEDSTAWICIELE
1. Osobą do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest: Aleksandra Kukuczka,
nr kontaktowy: 338556500 wew. 50, adres e-mail: komunalny@istebna.eu
2. Osobą do kontaktu z ramienia Wykonawcy jest:……………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
§6
GWARANCJA
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialności z tytuły rękojmi za wady fizyczne
w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji jakości na wykonane prace na okres
24 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 6.
3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady
i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego.
4. Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację (jej część), wykonując uprawnienia
z tytułu rękojmi względem Wykonawcy, może żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie do 7 dni
od daty powiadomienia Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.
6. W przypadku nie usunięcia wad w ustalonych terminach, Zamawiający ma prawo do Zastępczego
usunięcia wad w ramach rękojmi i gwarancji – na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§7
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy oraz usunięcia wad lub
uzupełnienia dokumentacji – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego
w §4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Wysokość kar może przekroczyć wartość
wynagrodzenia za przedmiot umowy.
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 40%
wynagrodzenia umownego brutto.
c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę
w wysokości 40% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego
w §4 ust. 1 umowy.
4. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w zapłacie faktur, w wysokości odsetek
ustawowych, za każdy dzień zwłoki.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiana osób o których mowa w § 5 nie wymaga zmiany umowy i jest skuteczna względem drugiej
strony po upływie 5 dni od momentu zawiadomienia drugiej strony o zmianie wraz z podaniem
imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych.

2. Wynikłe w związku z umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejsca siedziby
Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

Sporządził: Aleksandra Kukuczka
Referat Usług Komunalnych
Dz. 400/40002/4300 – 7szt.
Dz. 754/75495/4300 – 2szt.

WYKONAWCA

