
Zał. nr 2 
UMOWA NR  

 
Zawarta w dniu ……………………… r. w Łodzi pomiędzy : 
Województwem Łódzkim z siedzibą przy al. Piłsudskiego 8, 90 – 051 Łódź, numer 
identyfikacji podatkowej NIP: 725-17-39-344 - Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa  Łódzkiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź 
reprezentowanym przez: 
1. Hieronima Andrzejewskiego – dyrektora na podstawie Uchwały Nr 2021/12 Zarządu 
Województwa Łódzkiego z dnia 19.12.2012 r. zwanym dalej Zamawiającym 
a :  
Przedsiębiorcą:       
…………………………………………………… z siedzibą …………………….. przy ul. 
…………………….., NIP 7731925845, reprezentowanym przez: 
1………………………………… zwanego dalej „Wykonawcą” 
 

§ 1 
 

Zamawiający zleca modernizację systemu oczyszczania wody w OT NPK w 
Moszczenicy mającego na celu możliwości korzystania z wody w celach bytowych 
(zdatność do picia) poprzez: 
- założenie dodatkowego odżelaziacza ze złożem katalitycznym i napowietrzaniem wody 
- regenerację filtrów – płukanie wodą zgodnie z zał. Nr 3 do zapytania ofertowego – 
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
- uzupełnienie instalacji o zawór przy hydroforze i zwrotny przy wyjściu z budynku z filtrem 
zgodnie ze złożoną ofertą z dnia………………………….. 
 

§ 2 
 

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 5 dni od daty podpisania 
umowy. 
2. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę nastąpi do dnia 20 
grudnia 2017r. 
 

§ 3 
 

1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie za przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej 
umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi brutto …………………… zł (słownie: 
…………………..). 
2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie w toku 
realizacji zamówienia, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wysokości 
ustawowych obciążeń, jakie wykonawca powinien był uwzględnić w toku 
przygotowywania oferty.  
3. Zapłata za wykonanie prac będzie dokonana przelewem na konto bankowe 
Wykonawcy na podstawie faktury, po wykonaniu prac określonych w § 1, zgodnie z 
terminami określonymi w § 2 ust. 2, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez 
obie strony. 
4. Należność przekazana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany 
na fakturze VAT w ciągu 14 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury VAT. 
5. Za termin zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowym Zamawiającego. 



6. W przypadku uchybienia terminowi odbioru lub terminowi zapłaty Zamawiający 
zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 
 

 

§ 4 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięczną gwarancję na wykonane przez 

siebie prace. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania końcowego protokołu 
odbioru prac. 

2.  Gwarancja udzielana przez Wykonawcę nie dotyczy tych elementów wyposażenia, 
na które bezpośrednio gwarancji udzielił ich producent. W takim przypadku 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument gwarancyjny wystawiony przez 
producenta. 

3. W celu potwierdzenia prawidłowego działania zmodernizowanej instalacji 
Wykonawca po 6 miesięcznym okresie działania instalacji przeprowadzi badanie 
wody pod względem przydatności jej do spożycia zgodnie z przeznaczeniem 
określonym w § 1 w niezależnej stacji badania wody (Sanepid) i przedstawi ich 
wynik Zamawiającemu 

4. W przypadku stwierdzenia w przeprowadzonym badaniu określonym w pkt 3 
nieprawidłowych parametrów wody , Wykonawca dokona niezbędnych napraw 
instalacji w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów wody.   

5. W okresie trwania gwarancji dokonywanie wszelkich zmian i przeróbek mogących 
naruszyć konstrukcje instalacji bez uzgodnienia z Wykonawca powoduje utratę 
gwarancji. 

 
§ 5 

 
Osobą odpowiedzialną za realizację ze strony Wykonawcy  jest……………………….., 
zaś osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego jest ………………. . 
 

 
§ 6 

 
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim 
bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 
wypełniania warunków umowy. 
 

§ 7 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umownych:  
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego 
stronie, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 
b) w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę  karą 
umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa § 3 ust. 1.  
c) w przypadku nieterminowej realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki  
2. Zamawiającemu przysługuje możliwość dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
 

§ 8 
 



1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy. 
2. W przypadku wymienionym w ust. 1, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy, niewykonywania 
obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający może w trybie natychmiastowym 
rozwiązać umowę, ze  skutkiem opisanym w  § 7 ust. 1 i 2. 
 
 

§ 9 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności., a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać 
jedynie z następujących okoliczności: 
a) zmiany danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie, 
b) zmiany numeru konta bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2, 
c) innych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
2.  Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia 
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

§ 10 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
§ 11 

 
Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą 
przez Sądy Powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. 
 

 
§ 12 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                WYKONAWCA 
 
 


