Umowa Nr ………/TG/2019

zawarta dnia ……………………………. w Słupsku pomiędzy:
Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą
w Słupsku, ul. Bitwy Warszawskiej 1; 76-200 Słupsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII
Wydział
Gospodarczy
pod
numerem
KRS
0000002203;
REGON:
771486860,
NIP: 839-041-02-17, kapitał zakładowy: 17 173 000,00 zł, reprezentowanym przez:
Prezes Zarządu – Annę Szurek

zwanym dalej Zamawiającym,

a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Reprezentowanym przez:

zwanym dalej Przyjmującym zamówienie
§1
1. Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania dzieło
polegające na wykonaniu operatu wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych
do kanalizacji, a w przypadku, gdy z treści operatu będzie wynikała konieczność uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Bazy MZK do urządzeń
kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, również przygotowanie wniosku
o wydanie tej decyzji.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wykonania dzieła w trzech egzemplarzach
w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.
3. W/w operat wodnoprawny zostanie wykonany dla Bazy transportowej Zamawiającego
znajdującej się w Kobylnicy przy ul. Transportowej 36, 76-251 Kobylnica.

§2
1. Przyjmującemu
zamówienie
przysługuje
wynagrodzenie
ryczałtowe
w
wysokości:……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty Przyjmującego zamówienie
związane z wykonaniem dzieła.

3. Do wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie zostanie doliczony należny podatek zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego
zamówienie wskazany w fakturze w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
5. Prawo do wystawienia faktury Przyjmujący zamówienie nabywa po uzyskaniu przez
Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego.

§3
Przyjmujący zamówienie przy wykonywaniu prac określonych w § 1 zobowiązuje się do
zachowania staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

§4
1. W przypadku przekroczenia przez Przyjmującego zamówienie terminu określonego
w § 1 ust. 2, Zamawiający wyznaczy Przyjmującemu zamówienie dodatkowy 7-dniowy
termin do złożenia dzieła, po którego bezskutecznym upływie, Zamawiający może od umowy
odstąpić albo powierzyć jego wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Przyjmującego
zamówienie.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad przy odbiorze dzieła Zamawiający
wyznaczy Przyjmującemu zamówienie dodatkowy 7-dniowy termin do złożenia dzieła, po
którego bezskutecznym upływie Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć jego
wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Przyjmującego Zamówienie.

§5
Przyjmującemu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie wolno powierzyć wykonania
dzieła osobie trzeciej.

§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§7
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały
przepisy kodeksu cywilnego.

§8
Wszelkie spory pomiędzy stronami, wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, rozstrzygać
będzie sąd powszechny właściwy wg siedziby Wynajmującego.

§9

2

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

Zamawiający

Przyjmujący zamówienie
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