Wzór umowy
zawarta w dniu ....................... w Siechnicach pomiędzy:
Gminą Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 12 w Siechnicach, NIP 912-100-56-91, REGON
931935129, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Burmistrza Siechnic – Milana Ušáka
a
…………………………………………………………………………………………., zwanym dalej Wykonawcą
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty najkorzystniejszej w wyniku zapytania ofertowego
przeprowadzonego zgodnie z regulaminem Urzędu Miejskiego w Siechnicach
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§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na: Serwis aeratorów
zlokalizowanych w miejscowościach na terenie gminy Siechnice.
Zakres umowy obejmuje urządzenia w następujących lokalizacjach:
1) staw zlokalizowany za budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach
2) zbiorniki wodne w Żernikach Wrocławskich (ul. Wrocławska przy pętli autobusowej,
ul. Wrocławska przy numerze 20) – 2 szt.,
3) zbiorniki wodne w Świętej Katarzyna (ul. Główna – rozdzielnia gazu, ul. Piastów
Śląskich/Główna) – 2 szt.
4) staw w Iwinach (skrzyżowanie ul. Kościuszki, ul. Łąkowa) – 1 szt.
Serwis aeratorów obejmuje:
1) odebranie z miejsca składowania i montaż aeratorów w terminie do 30 kwietnia wraz z
oczyszczeniem tafli wody z zanieczyszczeń i demontaż do 30 października wraz z
przewiezieniem na miejsce składowania,
2) awaryjne uruchamianie aeratorów (czas reakcji 72 h),
3) demontaż uszkodzonego i montaż aeratora zastępczego w razie awarii,
4) naprawa uszkodzonych aeratorów (w przypadku awarii rozliczenie kosztorysem
powykonawczym).

§2
Termin obowiązywania umowy: do 30 listopada 2021 r.
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§3
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy w zakresie §1 ust. 3 pkt. 1, 2, 3
wynosi łącznie: ………………….. zł brutto (słownie: …………………………………………….).
W razie wystąpienia potrzeby naprawy uszkodzonego aeratora, o której mowa w §1 ust. 3 pkt. 4,
Zamawiający zleci wykonanie tych prac w formie dodatkowego zlecenia do umowy. Wycena
naprawy uszkodzonego aeratora zostanie przedstawiona Zamawiającemu i wymaga jego
akceptacji.
Materiały eksploatacyjne użyte do realizacji umowy nie są ujęte w cenie usługi i zostaną rozliczone
według cen wynikających z faktur jednak, nie wyższych niż średnie ceny za kwartał poprzedzający
wykonanie robót, opublikowane w biuletynie wydawnictwa „Sekocenbud”.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 na podstawie prawidłowo
złożonej faktury oraz protokołu odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez Zamawiającego.
Podstawą wystawienia faktury i zapłaty za wykonane prace objęte poszczególnymi dodatkowymi
zleceniami będą protokoły odbioru prac, podpisane przez Zamawiającego.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
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§4
Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§5
Nadzór nad realizacją prac z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: ………………………………….
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§6
Wykonawca zobowiązuje się odpowiadać na wszelkie zapytania Zamawiającego w terminie
ustalonym przez obie strony, jednakże nie dłuższym niż 3 dni liczonych od dnia zgłoszenia
zapytania.
Awaryjne uruchamianie i naprawy uszkodzonych aeratorów, wymagające szybkiej interwencji, będą
zlecane telefonicznie pod numerem telefonu: ……………………….. lub za pomocą e-maila lub faksu
lub w inny uzgodniony z Wykonawcą sposób, niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej.
W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót awaryjnych w zakresie rzeczowym lub ilościowym
większym niż określony w zleceniu, bez pisemnej akceptacji przedstawiciela Zamawiającego,
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace niewymienione w zleceniu.
§7
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie
określonym w § 1 ust 3 pkt 1) umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym
mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w realizacji
awaryjnego uruchomienia aeratorów liczony od momentu upływu czasu na reakcję, o którym mowa
w § 1 ust. 3 pkt 2) – 50 zł brutto.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z jego
wynagrodzenia.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych na zasadach ogólnych.
§8
Strony oświadczają, że na mocy art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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 (dalej RODO), Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe
Wykonawcy, udostępnione przez niego w związku z zawarciem i na potrzeby realizacji niniejszej
Umowy.
Wykonawca oświadcza, że Zamawiający wykonał względem niego obowiązek informacyjny
wynikający z art. 13 RODO. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy
przez Zamawiającego stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w
sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
Umowę niniejszą
sporządza się w trzech egzemplarzach w tym: dwa
egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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