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Załącznik III do SWZ                                    Projekt Umowy (wzór) 

           dotyczy postępowania znak 3/TT/2022                                                            

 

 

   Umowa zawarta w dniu ……………………. roku w Krzeszowicach  

 

pomiędzy:  

 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Krakowska 85 32-065 

Krzeszowice zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Nr 0000135010, 

z kapitałem zakładowym wpłaconym w wysokości 55.037.000,00 zł, będącym podatnikiem 

podatku od towarów i usług (VAT), posiadającym NIP 6761015716; REGON 350789290 

reprezentowaną przez:  

Prezesa Zarządu – Henryka Skotnicznego 

zwaną w dalszej części Umowy  

„Zamawiającym"  

 

a 

 

……………………………………………………………………………………., z siedzibą: 

………………………………………….. 

REGON: …………………….., NIP: ……………………………….   

reprezentowanym przez:  

…………….. 

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą" 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”  

  

§ 1  

Przedmiot Umowy  

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest opracowanie analiz ryzyka dla 10 ujęć wody pitnej 

zarządzanych przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice zlokalizowanych na terenie gm. 

Krzeszowice, niezbędnych do ustanowienia stref ochronnych dla każdego z tych ujęć wraz 

ze sporządzeniem wniosku do Wojewody ws. ustanowienia stref ochronnych obejmujących 

teren ochrony bezpośredniej i pośredniej” 

 

§ 2  

Termin wykonania Umowy  

1. Umowa zostanie wykonana w terminie do dnia ………………………………r.  

2. W terminie do dnia …………………………………..r. Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu kopię wniosków o ustanowienie stref ochronnych obejmujących tereny 
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ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej wszystkich studni (ujęć) oraz 

potwierdzenie złożenia tych wniosków do właściwych organów. 

3. Przed złożeniem wniosku o którym mowa w §2 ust 2, Wykonawca z stosownym 

wyprzedzeniem (min. 14 dni) złoży Zamawiającemu do akceptacji przygotowaną 

dokumentację o której mowa w §1 ust 1. 

4. W terminie do 4 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag, wątpliwości bądź zaleceń przez 

Zamawiającego Wykonawca będzie je uwzględniał poprzez wprowadzanie do 

dokumentacji, względnie w sytuacjach gdy będzie to niekorzystne dla Zamawiającego 

bądź niezgodne z prawem będzie o tych okolicznościach informował Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do terminowej realizacji usług, przez co rozumie się 

dotrzymanie wskazanych wyżej terminów, chyba że z uwagi na zawiły bądź obszerny 

charakter uwag, o których mowa w ust. 4 wymagany będzie jest odpowiednio dłuższy czas 

na ich wprowadzenie do dokumentacji, co strony stosownie uzgodnią.  

  

§  3  

Wynagrodzenie  

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  

w wysokości ……………………………. PLN (słownie: 

………………………………………..) (cena netto), powiększone o należny 23 % 

podatek VAT w wysokości …………………………………..PLN 

(słownie…………………………………………….) co daje łącznie kwotę brutto w 

wysokości …………………………………… PLN (słownie: 

………………………………………………………………….).  

2. Podstawą wystawienia faktury jest zaakceptowanie przez Zamawiającego protokołu 

przekazania sporządzonego przez Wykonawcę, zawierającego m.in.: 

- kompletną dokumentację wraz z załącznikami w 2 egz. w wersji papierowej oraz na 

nośniku CD/DVD 

- potwierdzenie złożenia tego wniosku o ustanowienie strefy ochronnej obejmującej teren 

ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej 

- potwierdzenie zakończeniu procedury formalnej przez organy właściwe do wydania 

decyzji ustanawiających strefy ochronne 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT. Zapłata nastąpi jednorazowo za całości wykonanego przedmiotu umowy, nie 

przewiduje się płatności częściowych.  

4. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT z tytułu wykonania Umowy, 

należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie dostosowane do wymogów ustawy, w 

drodze aneksu do niniejszej Umowy.  

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 

do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Vat. Za 

dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty po stronie Wykonawcy związane  

z realizacją umowy.  
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7. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie naruszy cudzych praw 

wyłącznych (autorskich) oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie 

konsekwencje prawne i finansowe z tytułu roszczeń z tym związanych.  

8. W dacie wydania przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość 

autorskich praw majątkowych do wykonanego przedmiotu umowy, co powoduje także 

przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych 

Zamawiającemu przysługiwać będą prawo do dysponowania przedmiotem niniejszej 

umowy w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach na wszystkich polach 

eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy a w szczególności:  

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części dowolną techniką;  

b) rozpowszechnianie i wprowadzenie do obrotu oryginału dokumentacji albo egzemplarzy na 

których dokumentację utrwalono, wprowadzenie dokumentacji do pamięci komputera na 

dowolnej liczbie stanowisk, nadawanie za pośrednictwem sieci przewodowej  

i bezprzewodowej, w tym sieci Internet (Intranet) lub podobnej i na nośniki pamięci; 

c) publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawa, użyczenie 

d) rozporządzenie i korzystanie z dokumentacji. 

e) wykorzystanie na cele związane z realizacją inwestycji której dokumentacja dotyczy. 

10. Zamawiający będzie miał w szczególności prawo do wielokrotnego wykorzystania 

dokumentacji w innych postępowaniach,; 

11. Wykonawca upoważnia ponadto Zamawiającego do wykonywania autorskiego prawa 

zależnego, w szczególności poprzez prawo swobodnego dokonywania zmian  

i opracowań dzieła (przedmiot umowy) oraz swobodnego rozporządzania tak powstałymi 

utworami.  

12. W celu uniknięcia wszelkich niejasności strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający jest 

uprawniony do wielokrotnego zastosowania przedmiotu umowy. 

13. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie – 

zamawiającemu przysługuje prawo rozporządzenia i korzystania z dokumentacji na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, a prawa te mogą być 

przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.   

 

 

 § 4  

Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonanie Umowy:  

a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z jej warunkami, z należytą 

starannością i pilnością, kierując się interesem Zamawiającego i obowiązującymi 

przepisami. W sprawach związanych z Umową, Wykonawca zawsze będzie popierał i 

chronił interesy Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi.  

b) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z niniejszej 

Umowy w ścisłej współpracy z Zamawiającym, stosując się do jego zaleceń, 

zgłaszanych przez niego uwag bądź wątpliwości do opracowywanej dokumentacji.  

2. Poufność:  
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a) Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji, w tym poufnych i 

zastrzeżonych, związanych z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego;  

b) Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową i służbową przez okres 

trwania Umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym, zarówno Wykonawca jak  

i zatrudniony przez niego personel, nie będą przekazywać ani rozpowszechniać 

osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy, chyba 

że uzyskają na to uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni 

wykorzystywać do innych celów niż wykonanie przedmiotu Umowy żadnych 

przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań 

przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.  

3. Odpowiedzialność i zobowiązania:  

a) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie umowy 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, 

b) Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady oraz dokonać uzupełnień we wszystkich 

przygotowanych i opracowanych przez siebie dokumentach w ramach umówionego 

wynagrodzenia, 

 

§ 5  

Uprawnienia Wykonawcy  

1. Wykonawca ma dostęp do dokumentacji oraz innych materiałów będących  

w posiadaniu Zamawiającego, w oparciu o którą opracowywana będzie dokumentacja 

będąca przedmiotem umowy.  

2. Wykonawca ma prawo wstrzymania się z wykonywaniem czynności do czasu uzyskania 

od Zamawiającego pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej danego zagadnienia włączając 

w to żądanie przedstawienia dokumentów związanych z realizacją umowy niezbędnych do 

opracowania dokumentacji.  

 

§ 6  

Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy  

1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie 

Zamawiającego, będzie dokonywane w formie pisemnej lub mailowej.  

2. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

będzie prowadzona w języku polskim i będzie wysłana pocztą lub pocztą elektroniczną lub 

doręczana osobiście na adresy wymienione poniżej.  

dla Zamawiającego: 

………………………………………………. 

dla Wykonawcy: 

………………………………………………. 
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§ 7  

Personel Wykonawcy  

1. Wykonawca może dokonywać zmiany osób wyznaczonych do realizacji umowy, jedynie 

za uprzednią zgodą Zamawiającego. Akceptacja Zamawiającego wyrażona zostanie 

pisemnie w terminie do 5 dni od otrzymania pisemnej informacji od Wykonawcy.  

2. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z pisemnym wnioskiem zawierającym 

uzasadnienie – o zmianę którejkolwiek z osób wyznaczonych do realizacji umowy, jeżeli 

w jego ocenie osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 

wynikających z Umowy.  

3. Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę wyznaczoną do realizacji umowy zgodnie z 

żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.  

4. Zamawiający zaakceptuje zmianę osoby wyznaczonej do realizacji umowy wyłącznie 

wtedy, gdy wykształcenie i doświadczenie proponowanych osób będą takie same lub 

wyższe od wykształcenia i doświadczenia wymaganego od zastępowanej osoby.  

  

§ 8  

Podwykonawstwo  

1. Udział podwykonawców w wykonywaniu zamówienia, z uwagi na charakter umowy 

możliwy jest jedynie w sytuacji kiedy podwykonawca posiada uprawnienia, 

doświadczenie i zdolności zawodowe takie same lub lepsze aniżeli Wykonawca lub osoba 

którą ma zastępować.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich 

podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego 

Wykonawcy.  

 

§ 9  

Zmiany umowy  

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

2. Zmiana Umowy nie może prowadzić do zmiany ogólnego charakteru umowy, w stosunku 

do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu. 

 

§ 10 

Odstąpienie od Umowy  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy najpóźniej w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, w szczególności  

w następujących sytuacjach:  

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy. Odstąpienie od Umowy;  

b) gdy Wykonawca nie wywiązuje się lub nienależycie wywiązuje się ze swoich 

zobowiązań wynikających z Umowy;  
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c) gdy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia skutków naruszeń postanowień 

umowy i wyznaczy mu w tym celu termin, a Wykonawca w terminie tym skutków 

tych nie usunie;  

d) Wykonawca nie dotrzymał terminów realizacji usług wskazanych w Umowie.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji 

wyznaczonych zadań Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do ich 

realizacji, a następnie w przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu będzie miał 

prawo od umowy odstąpić w terminie wskazanym w ust 1.  

3. W wypadku odstąpienia od Umowy którejkolwiek ze stron, w terminie 7 dni od daty 

odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone drugiej stronie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 Wykonawca może żądać wynagrodzenia 

wyłącznie z tytułu należycie wykonanej części Umowy.  

  

§ 11 

Kary Umowne  

1. Strony ustalają z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązek 

zapłaty kar umownych, płatnych w PLN, w razie zaistnienia poniższych okoliczności.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.  

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku wykonywania przedmiotu umowy 

przy udziale osób posiadających wymagane uprawienia, w związku z oświadczeniem 

zawartym w treści Załącznika nr 2 do swz, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej Umowy, za każde tego typu uchybienie. Zapłata kary nie zwalnia Wykonawcy 

z wypełniania tego obowiązku przez cały okres realizacji umowy.  

4. Kary umowne mogą być potrącane z należności wynikającej z faktury przedstawionej do 

zapłaty przez Wykonawcę. 

5. W przypadku zwłoki w realizacji umowy lub zwłoki we wprowadzeniu zaleceń, uwag lub 

uzupełnień o które wniósł Zamawiający w trybie określonym w § 2 ust. 4 – zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki. 

6. W przypadku wystąpienia szkody przekraczającej zastrzeżoną karę umowną, Zamawiający 

może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.  

 

§ 12 

Postanowienia końcowe  

1. Językiem Umowy oraz korespondencji z nią związanej jest język polski.  
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2. Strony zobowiązują się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji niniejszej 

Umowy.  

3. Wszelkie spory pomiędzy Stronami pozostające w związku z zawarciem lub 

wykonywaniem Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego 

dla siedziby Zamawiającego.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz Prawa zamówień publicznych.  

5. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają formy aneksu podpisanego przez obie Strony, pod 

rygorem jej unieważnienia.  

6. Umowa została sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

dwa egzemplarze dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

 

§ 13 

Klauzula informacyjna w zw. z art. 13 RODO związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej „RODO”, 

informuje się, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wodociągi i Kanalizacja 

Krzeszowice Spółka z o.o.; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice 

Spółka z o.o. jest Agata Majeran, kontakt: abi@wikkrzeszowice.pl, 12 282 15 12 wew. 

524; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu ofertowego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 

oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp”; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. I ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób 

gwarantujący jego nienaruszalność; 

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do aft. 22 RODO; 

7. posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana;  na 

podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  na 
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podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu 

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  na 

podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. 

c RODO. 

 

Załączniki;  

1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja warunków zamówienia z załącznikami 

2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy 
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WYKONAWCA                           ZAMAWIAJĄCY 

               

 


