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Załącznik nr 6 do SWZ 

UMOWA  NR  ….. 

W dniu  ………….. 2021 roku w Poddębicach pomiędzy: 

Geotermią Poddębice Spółką z o. o. z siedzibą w Poddębicach, 99-200 Poddębice,  

ul. Mickiewicza 17A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000146246, REGON: 731426010, NIP: 828-13-14-868, reprezentowaną przez:  

Annę Karską – Prezesa Zarządu, 

Andrzeja Peraja – Wiceprezesa Zarządu, 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

………………………………………………………………………….. 

z siedzibą w…………………………………………………, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem…………………, REGON ………….………….., NIP:……………………., 

reprezentowanym przez   

……………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), została zawarta umowa następującej 

treści: 

§1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na 

uruchomieniu technologii basenowej w obiekcie Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji 

w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 19: 

1) Stacja przygotowania wody termalnej 

2) B1- basen rekreacyjny wewnętrzno-zewnętrzny o pow. lustra wody 177 m2  + 234 m2;  

3) B2 - brodzik wewnętrzny o pow.  42 m2; 

4) B3 - wanna z hydromasażem o pow. 3,6 m2; 

5) B4 - brodziki zewnętrzne o łącznej pow. 296 m2 + 230 m2; 

6) B5 – basen pływacko-rekreacyjny zewnętrzny o pow. 1012 m2; 

7) B6 – basen rekreacyjny zewnętrzny (ściany wodne) o pow. 259 m2; 

8) B7 – basen schładzający wewnętrzny o pow. 9,3 m2. 

2.   Przedmiot umowy realizowany będzie w trzech częściach: 

1) część 1 obejmuje: 

a) Stacja przygotowania wody termalnej 

b) B1 - basen rekreacyjny wewnętrzno-zewnętrzny o pow. lustra wody 177 m2  + 234 m2 ;  

c) B2 - brodzik wewnętrzny o pow.  42 m2; 

d) B3 - wanna z hydromasażem o pow. 3,6 m2; 
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2) część 2 obejmuje 

B5 – basen pływacko-rekreacyjny zewnętrzny o pow. 1012 m2; 

3) część 3 obejmuje: 

a) B4 - brodziki zewnętrzne o łącznej pow. 296 m2 + 230 m2; 

b) B6 – basen rekreacyjny zewnętrzny (ściany wodne) o pow. 259 m2; 

c) B7 – basen schładzający wewnętrzny o pow. 9,3 m2. 

 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące czynności: 

1) przeprowadzenie rozruchu stacji przygotowania wody termalnej wraz z czyszczeniem 

desorbera, myciem i dezynfekcją wypełnienia  desorbera, tj. pierścieni Białeckiego, dezynfekcją 

filtra wody termalnej;  

2) przeprowadzenie kontroli instalacji elektrycznych, zasilających pompy i sterowniki basenowe 

sprawdzenie stanu pomp obiegowych oraz lamp UV; 

3) przeprowadzenie kontroli wszystkich filtrów i świec filtracyjnych okrzemkowych oraz ich 

gruntowne czyszczenie, sprawdzenie stanu złoża filtracyjnego i uzupełnienie oraz dezynfekcja, 

czyszczenie zbiorników przelewowych i ich dezynfekcja; 

4) napełnienie niecek i instalacji basenowych wodą; 

5) przeprowadzenie rozruchu instalacji i procesów uzdatniania wody: filtracja na świecowych 

filtrach okrzemkowych oraz filtrach złożowych; dozowanie preparatu do dezynfekcji  i stabilizacji 

wody; 

6) uruchomienie elektrolizera przez serwis producenta tego urządzenia; 

7) uruchomienie urządzeń do podgrzewania wody oraz pompy ciepła; 

8) uruchomienie lamp UV do dezynfekcji wody; 

9) kalibracja elektrod pomiarowych i regulacje parametrów wody, testy pracy urządzeń i atrakcji 

wodnych; 

10) wykonanie badań wody termalnej w stacji uzdatniania wody termalnej oraz badań wody 

basenowej w zakresie fizyko-chemicznym oraz bakteriologicznym; 

11) przeszkolenie pracowników Zamawiającego (10 pracowników) w zakresie prawidłowej 

obsługi technologii basenowej. 

 

4. Szczegółowy opis czynności wchodzących w zakres usługi objętej umową zawarty jest 

w instrukcjach obsługi technologii basenowej (część dokumentacji powykonawczej) 

stanowiących integralną część SWZ. 

§2 

Integralną część umowy stanowią: 

a) specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami (SWZ), 

b) oferta Wykonawcy,  

c) umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
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 §3 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi i normami.  

 

§4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów dostarczonych przez 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć materiały w ilościach niezbędnych do uruchomienia 

technologii basenowej.  

3. Termin dostarczenia materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego: 

1) Część I obejmująca 

a) Stację przygotowania wody termalnej 

b) B1- basen rekreacyjny wewnętrzno-zewnętrzny o pow. lustra wody 177 m2  + 234 m2 ;  
c) B2 - brodzik wewnętrzny o pow.  42 m2; 
d) B3 - wanna z hydromasażem o pow. 3,6 m2; 
do dnia ………………..………………………………… 

2) Część II obejmująca  

B5 – basen pływacko-rekreacyjny zewnętrzny o pow. 1012 m2  

do dnia …………………………………..…………….. 

3) Część III obejmująca  

a) B4 - brodziki zewnętrzne o łącznej pow. 296 m2 + 230 m2  

b) B6 – basen rekreacyjny zewnętrzny (ściany wodne) o pow. 259 m2; 
c) B7 – basen schładzający wewnętrzny o pow. 9,3 m2. 
do dnia……………………………………………….. 

§5 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 

2. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się następująco: 

1) Część I obejmująca 

a) Stację przygotowania wody termalnej 

b) B1- basen rekreacyjny wewnętrzno-zewnętrzny o pow. lustra wody 177 m2  + 234 m2 ;  

c) B2 - brodzik wewnętrzny o pow.  42 m2; 

d) B3 - wanna z hydromasażem o pow. 3,6 m2; 

do dnia 31.03.2022 r. 

2) Część II obejmująca  

B5 – basen pływacko-rekreacyjny zewnętrzny o pow. 1012 m2  

do dnia 25.04.2022 r. 

3) Część III. Obejmująca  

a) B4 - brodziki zewnętrzne o łącznej pow. 296 m2 + 230 m2  

b) B6 – basen rekreacyjny zewnętrzny (ściany wodne) o pow. 259 m2; 

c) B7 – basen schładzający wewnętrzny o pow. 9,3 m2. 

do dnia 25.04.2022 r.  
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§6 

1. Osobami  do kontaktów z ramienia Zamawiającego są: 

1) Anna Karska – Prezes Zarządu tel. 508-099-526 

2) Andrzej Peraj – Wiceprezes Zarządu tel. 516-333-038 

2.  Osobą  do kontaktów z ramienia Wykonawcy będzie …………………………………………….……………….. 

    tel. ……………………………, adres email:………………….………..   

 

§7 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego wykonania 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne straty i szkody osób trzecich 

przez okres obejmujący czas realizacji przedmiotu umowy wynikłe również w związku 

z wykonywanym przedmiotem umowy przez podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych 

w związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących 

ochrony danych osobowych. 

4. Zasady powierzenia danych osobowych określa umowa powierzenia przetwarzania danych 

osobowych stanowiąca integralną część niniejszej umowy. 

§8 

Przez cały okres realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Kserokopię polisy lub inny 

dokument potwierdzający posiadane ubezpieczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

niezwłocznie, na każde jego wezwanie, w trakcie realizacji zamówienia. 

§9 

1. Wykonawca oraz jego Podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia 

obejmującego wykonanie usług, stosownie do art. 438 ustawy Pzp, są zobowiązani do 

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, których wykonywanie prac zostało 

ustalone w sposób zgodny z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników wyznaczonych do 

realizacji niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oraz jego Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy 

lub umowy o podwykonawstwo zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, 

o których mowa w ust. 1 zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, czynności jakie będą wykonywali oraz rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu. W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji 

zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

uaktualniony wykaz. Dopuszcza się, aby przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście 

wykonywali czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia. 
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3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik 

uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych na miejscu wykonywania usług wobec 

Wykonawcy i Podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane 

w ust. 1. 

4. Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest w szczególności do: 

1) kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wykazu osób 

ze stanem faktycznym stwierdzonym na miejscu prowadzenia usług, 

2) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy 

o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

d) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

§ 10  

Podwykonawstwo 

(Zapis w przypadku nieangażowania Podwykonawców) 

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres rzeczowy usług. 

 

§ 10  

 

Podwykonawstwo 

(Zapis w przypadku angażowania Podwykonawców) 

Wykonawca oświadcza, że zamierza realizować przedmiot umowy przy udziale podwykonawców 

w zakresie: …............................................................................................................ 

a pozostały zakres przedmiotowy umowy wykona osobiście. 

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę do wykonania części przedmiotu umowy 

podwykonawcom, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za ich 

należyte wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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2. Wykonawca reprezentuje podwykonawców w stosunkach z Zamawiającym i przyjmuje wobec 

nich funkcję koordynacyjną. 

3. Wykonawca dla zapewnienia niezbędnej jakości wykonywanych usług zleci ich wykonanie tylko 

takim podwykonawcom którzy posiadają kwalifikacje, specjalistyczną wiedzę i niezbędne 

doświadczenie związane z wykonywaniem tego typu usług. 

4. Podwykonawcy przy wykonywaniu przekazanych im do wykonania usług zobowiązani są 

przestrzegać odpowiednich warunków i postanowień niniejszej umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy. 

6. W terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy Zamawiający zgłasza pisemnie 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo. 

7. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, nie zgłosi na piśmie 

zastrzeżeń do projektu umowy, uważa się, że zaakceptował on projekt umowy z podwykonawcą. 

8. Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

ani jego obowiązków wynikających z umowy lub przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca 

odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne. 

9. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

10. Ustalenia zawarte w ust. 5-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy 

o podwykonawstwo. 

11. Umowy, o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 5-9 powinny być sporządzone w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

12. W terminie złożenia faktury, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy potwierdzające, iż Wykonawca uiścił w terminie 

wobec niego wszelkie należne mu kwoty dotyczące realizacji przedmiotu umowy do dnia złożenia 

przedmiotowego oświadczenia. Wymienione oświadczenie powinno być podpisane przez osoby 

uprawnione zgodnie z prawem do reprezentacji podwykonawcy. 

13. W razie niezłożenia  oświadczenia podwykonawcy, o którym mowa w ust. 12, a także 

w przypadku gdy z oświadczenia podwykonawcy wynika, iż Wykonawca zalega wobec 

podwykonawcy z jakimikolwiek płatnościami dotyczącymi realizacji przedmiotu umowy, 

Zamawiający ma prawo: 

1) wstrzymać się z zapłatą dla Wykonawcy do czasu gdy Wykonawca uiści zapłatę na rzecz 

podwykonawcy i podwykonawca potwierdzi to w oświadczeniu, 

2) uiścić zapłatę bezpośrednio podwykonawcy. 

14. Wykonawca akceptuje powyższe i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego z tego 

tytułu. 

15. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia o ile są już znane, podał nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 

Wykonawca jest zobowiązany do powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać 
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informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację niniejszej usługi. 

16. Jeżeli zmiana, albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

§ 11 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na podstawie złożonej oferty w kwocie – netto 

…………………..… złotych, plus podatek VAT 23% …………………..….. zł tj. brutto …………….…. 

(słownie:………………..) w tym; 

1) część 1 w kwocie: netto …………………..… złotych, plus podatek VAT 23% …………………..….. 

zł tj. brutto …………….…. (słownie:………………..) 

2) część 2 w kwocie: netto …………………..… złotych, plus podatek VAT 23% …………………..….. 

zł tj. brutto …………….…. (słownie:………………..) 

3) część 3 w kwocie: netto …………………..… złotych, plus podatek VAT 23% …………………..….. 

zł tj. brutto …………….…. (słownie:………………..) 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1  zostanie wypłacone na podstawie faktur 

częściowych Wykonawcy wystawionych po wykonaniu i odbiorze każdej części zgodnie 

z kwotami określonymi w ofercie Wykonawcy. 

3. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będą protokoły odbioru części zamówienia, 

sprawozdania z wykonanej usługi oraz wyniki badań potwierdzone wymaganiami 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi” Dz. U. z 2017 poz. 2294, o których mowa w § 15 ust. 

1 pkt 4 umowy. 

4. Wykonawca oświadcza że jest / nie jest płatnikiem podatku VAT. 

5. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców wraz z fakturą za wykonane roboty należy 

przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy, że ich wymagane należności od 

wykonawcy zostały uregulowane. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub 

rachunku podwykonawcy wraz z oryginalnym oświadczeniem podwykonawcy. 

6. Za wykonanie robót Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w terminie do 30 dni od dnia 

przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletnymi 

i poprawnymi dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w niniejszej umowie. 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane przez Wykonawcę rachunek 

bankowy. 

8. Zapłata wszelkich należności wynikających z niniejszej umowy obejmujących kwotę podatku 

VAT będzie w całości następowała przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, 

o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

9. Wykonawca oświadcza, że wskazany każdorazowo na fakturze rachunek bankowy właściwy 

dla dokonywania płatności na podstawie niniejszej umowy, którego jest posiadaczem: 
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a) umożliwia przyjęcie płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, 

o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług; 

b) został przez niego wskazany w "Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT, niezarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT", prowadzonym na podstawie art. 96b 

ustawy o VAT. 

10. Jeżeli rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia wymagań określonych w ust. 9 a i b, co  

spowoduje opóźnienie w płatności wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, 

Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia, w tym o zapłatę 

odsetek. 

11. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.   

12. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę na żądanie 

podwykonawcy, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia 

(bez odsetek za zwłokę) przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu, w formie 

poświadczonej za zgodność z oryginałem, umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są usługi, z tytułu należności powstałych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo. 

Żądanie zapłaty podwykonawcy winno być uzupełnione o fakturę oraz dokumenty 

potwierdzające wykonanie prac, których żądanie dotyczy zapłaty. Kwota wypłacona 

bezpośrednio podwykonawcy pomniejsza wynagrodzenie należne Wykonawcy. 

§12 

1. Strony zgodnie ustalają, iż obowiązującą je formą odpowiedzialności z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy są kary umowne. 

2. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach 

i wysokościach: 

1) 10% kwoty wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, 

2) 10% kwoty wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy 

z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, 

3) w wysokości 1/10 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 

2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę za każdy 

stwierdzony przypadek wykonania czynności przez osoby wskazane w § 9 ust. 1 umowy, które 

nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, za każdą osobę, 

4) w wysokości 1/10 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 

2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę za 

nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt 2, a także 

aktualnego wykazu, o którym mowa w § 9 ust. 2 w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej 

umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy: 
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1) odsetki w wysokości ustawowej za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia; 

2) karę umowną - 10 % wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie; 

3) karę umowną  -  10% od wynagrodzenia brutto w przypadku zwłoki w dostarczeniu materiałów 

eksploatacyjnych do wykonania zamówienia.  

4. Niezależnie od roszczeń o zapłatę kar umownych Stronom umowy przysługuje prawo 

wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Wysokość kar umownych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu  

umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia, o którym mowa w §11 ust. 1. 

7. Odstąpienie od umowy, jej wygaśnięcie lub rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego 

do dochodzenia kar umownych oraz odszkodowania. 

 

§ 13 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, 

której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera 

uzasadnienie. 

 

§ 14 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia na rzecz Zamawiającego                         

zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

określonego w §11 umowy. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w wysokości ………................ zł 

(słownie: ……………………..…..……..) zł w formie ……………………….……  przed podpisaniem umowy. 

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
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oprocentowanym rachunku bankowym, zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający pozostawi 

30% na zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

5. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w formie poręczenia 

powinno być ustanowione jako bezwarunkowe i nieodwołalne. 

6. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

§15 

1.  Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 

1) przeszkolenie 10 pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi technologii 

basenowej, potwierdzone zaświadczeniem. 

2) sporządzenie sprawozdania po wykonaniu oddzielnie dla każdej części, które powinno 

zawierać oświadczenie Generalnego Wykonawcy obiektu Centrum Wodolecznictwa 

i Rekreacji o prawidłowości wykonania usługi polegającej na  uruchomieniu technologii 

basenowej zgodnie z instrukcjami obsługi technologii basenowej oraz warunkami gwarancji. 

3) wykonanie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody zgodnie z wymogami 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi” Dz. U. z 2017 poz. 2294 odrębnie dla każdej niecki 

basenowej i SUW, opracowanych przez laboratorium posiadające akredytacje Polskiego 

Centrum Akredytacji. 

 

§ 16 

1. Po zakończeniu każdej części zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego  

o gotowości do odbioru. 

2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca załączy sprawozdanie z badań fizyko-

chemicznych i bakteriologicznych wody zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 07 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” 

Dz. U. z 2017 poz. 2294 odrębnie dla każdej niecki basenowej i SUW, opracowanych przez 

laboratorium posiadające akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji oraz sprawozdanie 

z wykonanej usługi. 

3. Zamawiający wyznaczy odbiór w terminie 2 dni od zawiadomienia o którym mowa w ust. 1. 

4. Z odbioru zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę do wystawienia 

faktury przez Wykonawcę i zapłaty wynagrodzenia za każdą z części zamówienia odrębnie. 
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§17 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości usługi w ramach niniejszej umowy na 

wykonane przez siebie zamówienie. 

2.  Okres gwarancji usługi wynosi 6 miesięcy licząc od daty odbioru ostatniej części zamówienia. 

§18 

1. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą stronę o zmianie siedziby – adresu  

i telefonów. W przypadku braku takiego zamówienia uznaje się, że korespondencja 

Zamawiającego kierowana do Wykonawcy na adres ……………..jest skutecznie doręczona. 

2. Wykonawca nie może dokonać bez zgody Zamawiającego cesji praw i obowiązków  

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie pod rygorem nieważności bezwzględnej 

takiej czynności. 

3. Wszelkie spory wynikające na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą 

przedmiotem negocjacji obu stron, w przypadku braku możliwości porozumienia 

rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§19 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Specyfikacji 

warunków zamówienia, Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. 

U. z  2021 r. poz. 1129 ze zm.) i Kodeksu Cywilnego i innych przepisów prawa, które dotyczą 

przedmiotu umowy. 

§20 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron umowy. 

2. Integralną część umowy stanowią: 

a. SWZ wraz z załącznikami, 

b. Oferta Wykonawcy z dnia  …………………..r. 

c. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
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