
Umowa nr ………….. 

zawarta w dniu …………… w Zdzieszowicach, 

Pomiędzy 

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, NIP:199-00-66-693, 

REGON 160156583 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, pod numerem KRS 0000293893, 

Kapitał zakładowy w wysokości 29 900 000 zł,  

reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu - Izabelę Bielka 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a ………………reprezentowanym przez: ……………  

 zwanym dalej „Wykonawcą”  

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przewiertu sterowanego kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej w ramach zamówienia pn. „Wykonanie przewiertu sterowanego w ramach 

inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Januszkowicach – etap III” w zakresie budowy 

sieci na ul. ……………..”.  

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie przewiertu w ul. ………. w Januszkowicach rurą 

PE 100 RC SDR17 Ø200na odcinku o długości około … m, zgodnie z dokumentacją projektową.   

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) Dostawa rur do przewiertów sterowanych, 
b) Wykonanie przewiertów zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym zapytaniu 

ofertowym i na podstawie załączonej dokumentacji projektowej, 
c) Przeciskanie i montaż rur. 

4. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) Wykonanie komór startowych, 
b) Posadowienie studni sieciowych i przyłączeniowych, 
c) Wykonanie odcinków przyłączeniowych DN160. 

5. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem umowy zapoznał się szczegółowo z warunkami 
lokalizacyjnymi przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy oraz z dokumentacją 
projektową i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.  

6. Wykonawca oświadcza, iż posiada polisę ubezpieczeniową NNW i OC  w zakresie obejmującym 
ryzyka związane z realizacją przedmiotu umowy, której kopia stanowi załącznik do niniejszej 
umowy.  

 

§ 2 Gwarancja na wykonane roboty 

1. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i materiały wynosi 24 miesięcy od daty 

podpisania protokołu odbioru.  

2. Zamawiającemu przysługują z tytułu gwarancji uprawnienia na zasadach i warunkach 

określonych w Kodeksie Cywilnym. 



3. Wszelkie wady zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca usunie w terminie 

uzgodnionym przez strony, nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia zgłoszenia wady. W razie ich 

nie usunięcia Zamawiający jest uprawniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

§ 3 Termin realizacji przedmiotu umowy 

 Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30.05.2019 r. 

§ 4 Warunki i organizacja prowadzenia robót 

1. Roboty będą wykonywane zgodnie z technologią zaproponowaną przez Wykonawcę 

z zachowaniem przepisów BHP oraz obowiązujących norm budowlanych.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i awarie powstałe w trakcie realizacji 

robót w zakresie przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ładu i porządku na terenie placu budowy. 

§ 5 Rozliczenie robót i kary umowne 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości: … zł netto/m. 

2. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Termin płatności - 21 dni od dnia podpisania protokołu odbioru robót i wystawienia faktury. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za nie wykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy z następujących tytułów: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia licząc od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na usunięcie wad,  

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,  

d) za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.  

5. Jeżeli szkoda będzie wyższa niż kara umowna Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty 

odszkodowania uzupełniającego.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia.  

7. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.  

8. W wypadku o którym mowa w ust. 7 wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część 

umowy wykonaną do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, którego wartość 

zostanie protokolarnie ustalona w dniu odstąpienia od umowy. 

9.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy na skutek 

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10%wynagrodzenia.  

§ 6 Odbiór robót 

1. Końcowego odbioru robót dokonuje Komisja Odbioru Robót złożona z Przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy.  



2. Komisja Odbioru Robót dokonuje oględzin zakończonych robót, sporządza listę ewentualnych 

usterek oraz ustala termin ich usunięcia.  

3. Komisja Odbioru Robót podpisuje Protokół Końcowego Odbioru Robót, który stanowi formalną 

datę ostatecznego odbioru robót i zakończenia prac objętych Umową. 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

2. Wytwórcą odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych jest Wykonawca, 

który zobowiązuje się do ich zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach. 

3. Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Podpisanie umowy nastąpiło w siedzibie Zamawiającego.  
5. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej bądź 

inne środki, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości bądź części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane bądź zostały cofnięte lub ograniczone.  

6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 

egzemplarze dla Zamawiającego.  

7. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Projekt budowlany „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice – etap III”. 

 

 Zamawiający:        Wykonawca:  


