
 
 Załącznik Nr 2 – Wzór umowy 

   
Zawarta w dniu ………………………………… w Iwoniczu-Zdroju, pomiędzy:  
Gminą Iwonicz-Zdrój  z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju 38-440 Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28,  
NIP: 684 23 56 947, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:  
- Burmistrza  – Witold Kocaj  
przy kontrasygnacie Skarbnika – Janusz Turek  
a:  
………………………………………………................…………………………………………………  
………………………………………………………………….…………………….…………………..  
zwanym dalej WYKONAWCĄ  
została zawarta umowa o następującej treści:  
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie niezbędnych badań do ustalenia właściwości 
leczniczych klimatu, wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze 
klimatu dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój.  
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  
1) Przeprowadzenie niezbędnych badań (ponad te, które przeprowadza Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska – dalej WIOŚ w ramach monitoringu państwowego) do 
ustalenia właściwości leczniczych klimatu (badania elementów i zjawisk meteorologicznych, 
hałasu oraz pól elektromagnetycznych) oraz ocenę właściwości leczniczych klimatu                         
w zakresie i na podstawie kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 
dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości 
leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów 
ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości /Dz. U. z 2006 r., Nr 80, 
poz. 565 z późn. zm./. 
2) Wydanie świadectwa, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. –                
O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz                  
o gminach uzdrowiskowych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 979 z późn. zm./, 
dokumentującego potwierdzenie właściwości leczniczych klimatu. Świadectwo winno być 
sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 
kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości 
leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów 
ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości /Dz. U. z 2006 r., Nr 80, 
poz. 565 z późn. zm./.  
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. – O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., 
poz. 879 z późn. zm./ wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.  
4. Wykonawca oświadcza, że posiada decyzję wydaną przez ministra właściwego do spraw 
zdrowia, która udziela Wykonawcy prawo do wydawania świadectw, o których mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. – O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych /tekst jednolity Dz. U. z 
2016 r., poz. 879 z późn. zm./, potwierdzających właściwości lecznicze klimatu.  
5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do informacji o stanie prac nad 
wykonaniem przedmiotu umowy.  

§ 2 
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony. Wykonawca zobowiązuje się wykonać 
przedmiot umowy w terminie do 31 maja 2018 r. , z zastrzeżeniem ust. 2.  



2. Ocenę właściwości leczniczych klimatu należy dokonać na podstawie przeprowadzonych 
lub zebranych przez Wykonawcę  badań obejmujących okres 24 miesięcy. 
 

§ 3 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe,  w wysokości ……………… zł. (słownie: …………………….) w tym 
podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką, płatne w następujący sposób: 
a) za I etap wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości ………….….. zł. brutto (słownie: …….…….) 
b) za II etap wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości ……….….. zł. brutto (słownie: …….…..….) 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie wymagania 
Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i niniejszej umowie oraz zawiera 
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową                         
i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.  
3. Faktura wystawiana będzie na Gminę Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-
Zdrój, NIP: 684 23 56 947. 
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury, na wskazany w fakturze rachunek 
bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty jej złożenia w  Urzędzie Gminy Iwonicz-
Zdrój i zatwierdzenia przez Zamawiającego danego etapu wykonania umowy. 
5. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie konta bankowego 
Zamawiającego.  

§ 4 
W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy  

§ 5 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w 
formie kar umownych.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:  
1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia - zgodnie ze złożoną ofertą;  
2) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z powodu naruszenia przez 
Wykonawcę warunków umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3  
ust. 1 umowy.  
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia 
ryczałtowego.  
4. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda, 
Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości ponad wysokość kar 
umownych.  

§ 6 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
okolicznościach:  
1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywanie badań bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  
2) Wykonawca przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa tak długo, że Wykonawca nie 
będzie w stanie wykonać zamówienia w terminie i zgodnie z wymaganiami określonymi w 
umowie,  
3) Wykonawca realizuje usługę niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.  
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o 
okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.  



3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie.  
 
 

§ 7 
1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem ich nieważności 
pisemnego aneksu.  
2. Istotne zmiany treści umowy mogą wynikać w szczególności z następujących 
okoliczności:  
1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,  
2) w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania 
przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:  
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,  
b) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania usługi,  
c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności.  
3. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 2 nie mogą prowadzić do zwiększenia 
wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej umowy.  

§ 8 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. W sytuacji powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za działanie lub 
zaniechanie własne.  
 

§ 9 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa, w szczególności 
wskazane w treści umowy. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 10 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 
jednym dla każdej ze stron.  

2. Integralną część umowy stanowi Oferta Wykonawcy.  
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                        WYKONAWCA 

 

 

KONTRASYGNATA 


