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Nr sprawy 8/03/2018/A 

Załącznik nr 6  

Umowa Nr ……………………. 

zawarta dnia ………………… w Starachowicach (zwana dalej „Umową”)  

pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach  ul. Iglasta 5,  

27-200 Starachowice, NIP: 6641808503 zwana dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowana przez: Pana ………………….. Prezesa Zarządu 

……………………………………………………………………………………………………………

a  

…………………………………………………………………………………………………………… 

NIP…………………., REGON……………………,  

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”,  

Strony postanawiają co następuje: 

 

§ 1. Przedmiot umowy. 

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług doradztwa 

ekonomicznego oraz organizacyjno – prawnego w procesie zbywania udziałów Gmin: 

Starachowice, Wąchock, Brody, Mirzec w Spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) sporządzenie Biznesplanu Spółki PWiK wraz z Modelem Finansowym, 

2) sporządzenie wyceny Spółki PWiK dwoma metodami, 

3) sporządzenie Memorandum Informacyjnego o Spółce PWiK, 

4) sporządzenie Procedury wyłonienia nabywcy udziałów Spółki PWiK, 

5) sporządzenie Regulaminu pracy zespołu do przeprowadzenia negocjacji z 

kandydatami na nabywcę udziałów, 

6) sporządzenie projektu umowy zbycia udziałów, 

7) sporządzenie projektu umowy inwestycyjnej, 

8) udział w negocjacjach z kandydatami na nabywców udziałów w PWiK, 

9) sporządzenie projektów uchwał rad gmin będących wspólnikami w PWiK w sprawie 

zgody na zbycie udziałów tych gmin w PWiK 

10) udział w obradach rad gmin będących wspólnikami w PWiK,  w punkcie porządku obrad 

dotyczących kwestii zbycia udziałów w PWiK, 

11) konsultacje i opinie prawne w zakresie procedury i warunków umów zbycia udziałów. 
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§ 2. Miejsce wykonywania Umowy. Termin rozpoczęcia i zakończenia  wykonywania 

Umowy. 

1. Umowa, w zależności od potrzeb Zamawiającego i okoliczności sprawy, będzie 

wykonywana bądź w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Wykonawcy, bądź 

też w innym miejscu ustalonym przez Strony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Datą rozpoczęcia wykonywania umowy jest data jej podpisania. 

3. Zakończenie wykonywania umowy nastąpi w zakresie określonym: 

 w § 1 pkt. 1-5 i 9  nastąpi nie później niż w terminie do 63 dni od podpisania 

umowy,  

 w § 1 pkt 6, 7 i 10 nie później niż w terminie do 25.09.2018 r. dni od podpisania 

umowy,  

 w pozostałym zakresie umowa zostanie zakończona do 05.10.2018 r. 

4. Terminy wykonania przedmiotu umowy przesuwają się w przypadku zwłoki 

Zamawiającego w przekazaniu materiałów, o których mowa w §3 ust. 2 umowy, o 

ilości dni zwłoki. 

 

§ 3. Dalsze zobowiązania Stron. 

1. Wykonawca upoważniony jest do powierzenia wykonania poszczególnych 

czynności innym osobom, pod warunkiem zapewnienia ich właściwych do rodzaju 

sprawy kwalifikacji stosownych do Przedmiotu Zamówienia. 

2. Zamawiający zobowiązuje się przekazywać Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia 

podpisania umowy wszelkie informacje oraz wszelką dokumentację będącą w 

posiadaniu Zamawiającego albo też umożliwiać mu dotarcie do takiej 

dokumentacji, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług na rzecz 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem 

osób trzecich wszelkich danych, czy informacji otrzymanych od Zamawiającego. 

Zobowiązanie to obejmuje także odpowiednie zabezpieczenie danych, czy 

informacji przy ich przekazywaniu za pomocą środków porozumiewania się na 

odległość. 

4. Zamawiający udzieli , niezbędnych pełnomocnictw w każdym przypadku, w których 

jest to niezbędne dla wykonania niniejszej Umowy. 

 

§ 4. Zachowanie poufności 

1. W ramach Umowy każda ze Stron zobowiązuje się: zachować w ścisłej tajemnicy 

wszelkie Informacje Poufne otrzymane od drugiej Strony, niezależnie od sposobu i 

formy przekazania tych informacji, oraz nie udostępniać tych informacji Poufnych 

osobom trzecim, z wyjątkiem osób zaangażowanych w realizację Projektu w 

imieniu każdej ze Stron, w szczególności: 
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a) pracowników, dyrektorów, współpracowników każdej ze Stron lub 

podmiotów należących do grupy kapitałowej każdej ze Stron; 

b) osób świadczących na rzecz danej Strony usługi konsultacyjne lub 

doradcze w związku z Projektem; 

c) innych osób wskazanych przez Strony jako uprawnione do uzyskania 

Informacji Poufnych. 

2. Postanowienia niniejszej Umowy nie obowiązują w przypadkach, kiedy Informacje 

Poufne uzyskane w związku z niniejszą Umową muszą zostać udostępnione przez 

Strony na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa na żądanie 

uprawnionych instytucji, organów administracji lub sądów. Strony mają obowiązek 

poinformowania siebie nawzajem o wystąpieniu okoliczności udostępniania 

Informacji Poufnych na mocy przepisów prawa. 

3. Zobowiązania do poufności przedstawione w niniejszej Umowie pozostają ważne i 

zachowują moc wiążącą do momentu podpisania umowy dotyczącej zbycia 

udziałów w spółce PWiK, jednak nie dłużej niż przez okres 5 (pięciu) lat od daty 

podpisania niniejszej Umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2014 roku o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 

2016 r. poz. 1896) wiąże bezterminowo. 

 

§ 5. Autorskie prawa majątkowe. 

Wszelkie wytwory działalności Wykonawcy, w tym projekty umów, opinie, pisma, 

jakiekolwiek wzory jakichkolwiek dokumentów związanych ze świadczeniem pomocy 

prawnej, stanowią własność Zamawiającego z chwilą ich wydania Zamawiającemu. 

Wykonawca przenosi całość autorskich praw majątkowych na wszelkich znanych 

polach eksploatacji, do przekazanych dzieł oraz upoważnienia do dokonywania w nich 

zmian bez swojej zgody. 

 

§ 6. Wynagrodzenie. 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy została ustalona na podstawie oferty z dnia ............................. i wynosi 

............................. zł (słownie: ............................... złotych) netto, a wraz                                  

z podatkiem VAT, wynoszącym w dniu podpisania umowy 23%: .................. zł  

(słownie: ............................................ złotych) brutto.                                                                          

2. Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie opłaty i koszty, poniesione przez Wykonawcę               

w związku z realizacją umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianie                        

w czasie realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 4. 
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4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie 

trwania umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT wskazanej                

w ust. 1, strony dokonają zmiany    wysokości wynagrodzenia brutto.  

5. Wypłata należności nastąpi w ratach: 

1) I rata 50% – po wykonaniu zadania określonego w § 1 pkt. 1 – 5 i 9 

2) II rata 30% – po wykonaniu zadania określonego w § 1 pkt. 6, 7 i 10 

3) III rata 20% – po wykonaniu całości prac. 

6. W terminie 7 dni od przekazania przez Wykonawcę dokumentów będących 

przedmiotem lub częścią przedmiotu umowy, Zamawiający może zgłosić uwagi lub 

zastrzeżenia do treści przekazanych dokumentów. Wykonawca w takiej sytuacji 

winien w terminie 14 dni odpowiedzieć na uwagi lub zastrzeżenia albo dokonać 

zmian w dokumentacji. 

7. W przypadku braku uwag lub zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego w 

terminie 7 dni, Strony podpiszą protokół odbioru przedmiotu umowy. W przypadku 

niepodpisania protokołu i jednoczesnego braku uwag lub zastrzeżeń uznaje się 

sytuację taką za równoznaczną z podpisaniem protokołu z odbioru prac.  

8. Fakturę VAT / rachunek1 za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca 

przedłoży niezwłocznie po podpisaniu przez strony protokołu odbioru. 

9. Termin zapłaty faktury VAT / rachunku2 ustala się do 21 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT / rachunku3 wystawionej na 

podstawie protokołu podpisanego przez Strony potwierdzającego prawidłowe 

wykonanie prac określonych w § 1 lub odpowiedniej ich części. 

10. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z  rachunku 

Zamawiającego, na konto wskazane przez Wykonawcę. 

11. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Miejscem płatności 

jest Bank Zamawiającego. 

12. Fakturę VAT należy wystawić na:  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

w Starachowicach   

ul. Iglasta 5 

27-200 Starachowice 

NIP: 6641808503 

 

§ 7. Czas trwania Umowy. Rozwiązanie Umowy. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony przedmiotem umowy. 

2. Umowa może zostać rozwiązana z ważnych powodów przez każdą ze Stron w 

każdym czasie z zachowaniem 1 (jedno) miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

                                                             
1 niepotrzebne skreślić 
2 niepotrzebne skreślić 
3 niepotrzebne skreślić 
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3. W dniu rozwiązania Umowy Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie 

otrzymane w związku z niniejszą Umową dane, informacje, dokumenty, akta spraw 

i inne nośniki informacji oraz przekazane sprzęt i klucze do pomieszczeń 

Zamawiającego, jeśli takie zostaną Wykonawcy udostępnione. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, zapłaci On 

Wykonawcy, z zastrzeżeniem §8 ust. 6, wynagrodzenia za prace wykonane przez 

Wykonawcę do momentu odstąpienia od umowy. 

 

§ 8. Kary umowne. 

1. Za nieterminowe wykonanie pełnego zakresu umowy z przyczyn leżących po stronie 

  Wykonawcy Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia  

   określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

2. Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej z tytułu 

nieterminowego regulowania wynagrodzenia za usługi objęte niniejszą umową. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowań z tytułu nieterminowości, przewyższających wysokość kwot kar 

umownych, o których mowa w ust. 1. 

4. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej w przypadku, gdy do 

niewykonania umowy dojdzie na skutek siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych 

okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, którym nie można było 

zapobiec. 

5. Należne kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy. 

6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, zapłaci On Wykonawcy 

karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1. 

  

§ 9. Postanowienia różne. 

1. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń dla celów związanych z Umową: 

Zamawiający: ………………………………………………………. 

Wykonawca: ………………………………………………………. 

Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania drugiej Strony 

o wszelkich zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na 

ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne. 

2. W związku z zawarciem niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę na dobrowolne 

umieszczenie jego danych osobowych w zbiorze danych osobowych Zamawiającego                 

– w celu prowadzenia dokumentacji  związanej z zawarciem i realizacją umowy – mając 

zapewnione prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania 

zaprzestania przetwarzania danych, jeżeli są już zbędne do realizacji celu, dla którego 

zostały zebrane; żądanie takie powinno być złożone za pokwitowaniem albo wysłane 

listem poleconym na adres Zamawiającego. 
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3. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 

nieważności. 

4. Strony zobowiązują się rozwiązać ewentualne spory związane z niniejszą Umową 

polubownie a w braku porozumienia poddają się pod rozstrzygnięcie sądu właściwego 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wzajemna odpowiedzialność Stron z tytułu wykonania niniejszej umowy ograniczona 

jest do wartości przedmiotu umowy, wskazanej w §6 ust.1. 

6. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej Strony. 

 

 

 

______________       ____________ 

Zamawiający        Wykonawca 


