Załącznik nr 7
WZÓR UMOWY
UMOWA nr ……………………………………………………
zawarta w dniu ............................ r. w Kielcach, pomiędzy:
Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa
30, 01-207 Warszawa, NIP 527 281 83 55, w zakresie związanym z właściwością
Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach
reprezentowanym przez:
1)
– Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa w Kielcach, ul. Piaskowa 18, 25-323 Kielce, działającego na podstawie
pełnomocnictwa znak: …………z dnia …………….
2)
– Kierownika Wydziału Finansowo-Księgowego i Windykacji
w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach
działającą na podstawie pełnomocnictwa znak: ………….. z dnia ………….. zwanym
dalej „Zamawiającym"
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…..........................................................................
………………………………………….…..........................................................................
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opinii
geotechnicznej dla nieruchomości oznaczonej nr 152/1 o pow. 19,28 ha
położonej w Rykoszynie, gmina Piekoszów”, w związku z podejrzeniem
występowania na przedmiotowej nieruchomości piasków i określeniem warunków
posadowienia. W ramach sporządzania opinii niezbędnym będzie wykonanie 20
sond penetracyjnych na głębokość 6m, równomiernie rozłożonych w granicach
przedmiotowej nieruchomości. Wynikiem prac będzie opinia geotechniczna,
opisująca poszczególne warstwy gruntu z podaną głębokością ich zalegania i
miąższością, opisująca poziom wód gruntowych, oceniająca kryteria bilansowości,
sporządzona przez uprawnionego geologa.
§2
W czasie badania gruntu niezbędnym będzie wykonanie 20 sondowań
penetracyjnych na głębokość 6m, równomiernie rozłożonych w granicach
przedmiotowej nieruchomości. Wynikiem prac będzie opinia geotechniczna
opisująca poszczególne warstwy gruntu z podaną głębokością ich zalegania i
miąższością, opisująca poziom wód gruntowych, oceniająca kryteria bilansowości,
sporządzona przez uprawnionego geologa.

§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres prac będących przedmiotem
umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi
przepisami oraz należytą starannością.
2. Strony ustalają, iż Zamawiający nie udostępnia materiałów pomocniczych do
sporządzenia ww. opracowań.
3. Po zakończeniu prac należy zasypać (zabezpieczyć) wykonane otwory zgodnie
z zasadami sztuki i wiedzy budowlanej, oraz przywrócić grunt do stanu
pierwotnego.
§4
1. Zamówienie należy zrealizować w terminie ………….. dni roboczych liczonych
od dnia zawarcia umowy.
2. Odbiór prac odbywać się będzie przez Zamawiającego na podstawie protokołu
pozytywnego przyjęcia prac wykonanych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa Oddziału Terenowego w Kielcach stanowiącego załącznik nr 1 do
Umowy.
3. Odbiór prac, na podstawie protokołu o którym mowa w ust. 2 zostanie
dokonany w ciągu 3 dni roboczych od daty jego złożenia na Dzienniku
Podawczym Zamawiającego - ul. Piaskowa 18, 25-323 Kielce.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji prac objętych umową,
w tym wynikających z naruszenia przepisów prawa, Zamawiający zażąda ich
wyjaśnienia lub usunięcia, wyznaczając Wykonawcy nieprzekraczalny termin 3
dni kalendarzowych, od daty przekazania (e-mail bądź pisemnie) negatywnego
protokołu.
5. Wykonawca oświadcza, że osobą skierowaną do realizacji przedmiotu
zamówienia jest …………………………………………………………………………… spełniająca
wymagania Zamawiającego w zakresie posiadania kwalifikacji zawodowych
i doświadczenia.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie …………….. zł (słownie:…………………………………………………………………………….).
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT.
2.
Wynagrodzenie
obejmuje
wszystkie
koszty
Wykonawcy
związane
z wykonaniem przedmiotu umowy (ryczałt).
3. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę będzie
pozytywny protokół, o którym mowa w § 4 ust. 2.
4.
Zamawiający dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………….………
w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury/rachunku do Zamawiającego pod
warunkiem dokonania przez Zamawiającego odbioru prac zgodnie z § 4.
W przeciwnym wypadku termin zapłaty zostanie odroczony do czasu należytego
wykonania przedmiotu umowy, a za ten okres Wykonawcy nie przysługuje
roszczenie o odsetki.

5.
Faktura/rachunek zostanie wystawiony na Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach, ul. Piaskowa 18, 25-323 Kielce,
NIP 527 281 83 55.
6.
W
przypadku
przekroczenia
terminu
płatności
faktury
przez
Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych na zasadach i wysokościach określonych w art. 359 Kodeksu
Cywilnego.
7.
Strony ustalają, że dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia kary umowne.
§6
1. W razie opóźnienia w wykonaniu opracowania, a także w usunięciu wad
Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto, określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 20% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 powyżej.
3. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych od Wykonawcy
odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną.
§7
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich szkód powstałych w
mieniu jakichkolwiek osób a powstałych w związku z wykonywaniem przez
niego niniejszej umowy.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne właściwe przepisy.
§9
Wszelkie spory powstałe w wyniku wykonania niniejszej umowy strony
zobowiązują się rozstrzygać polubownie a w przypadku braku porozumienia
poddają je rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§10
1. Strony zobowiązują się do zapewnienia poufności wszelkich informacji
uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy i nie ujawniania ich bez
uprzedniej zgody Strony, która jest ich administratorem.
2. Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji, o których mowa w ust.
1 wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.
3. Obowiązek zachowania w poufności dotyczy w szczególności informacji
prawnie chronionych, do których Strony mogą mieć dostęp w trakcie

lub w związku z realizacją przedmiotu umowy, bez względu na sposób i formę ich
utrwalenia lub przekazania, o ile informacje takie nie są powszechnie znane,
bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń
sądów lub decyzji odpowiednich władz.
4. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia umowy ani
jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.
5. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które zostały podane
do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej umowy
lub są znane Stronie z innych źródeł.
6. Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają postanowień
przepisów szczególnych powszechnie obowiązującego prawa, nakładających
obowiązek ujawnienia informacji we wskazanym tymi przepisami zakresie.
7. Wszelkie dane osobowe uzyskane podczas realizacji niniejszej umowy będą
przetwarzane w taki sposób i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do jej
realizacji, z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu 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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L z dn. 4
maja 2016 r.).

§11
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla
Zamawiającego, a 1 dla Wykonawcy.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Protokół odbioru prac objętych umową
Załącznik nr 2 – Kopia oferty Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do Umowy

Protokół odbioru
prac wykonanych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Terenowego w Kielcach na podstawie umowy nr …………………………………
Komisja w składzie:
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………

Oddziału

– przewodniczący
– członek
– pracownik merytorycznie
odpowiedzialny za rozdysponowanie

Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Termin rozpoczęcia wg umowy - ……………………………
Termin zakończenia wg umowy - ……………………………
Opinia geotechniczna została złożona do siedziby Oddziału Terenowego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach w dniu …………………………… - tj.
w terminie określonym w umowie.
Analiza wyników przeprowadzonych prac:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Komisja zapoznała się z treścią opinii geotechnicznej i postanowiła jak niżej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Komisja stwierdzając powyższe, przyjmuje wymienioną w niniejszym protokole
opinię geotechniczną.

Kielce, dnia ……………………………

Komisja:

1. ………………………
2. ………………………
3. ………………………

