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UMOWA NR 12/B/2020 

 

zawarta w dniu …………… r. w Zdzieszowicach  

pomiędzy:  

 

„Wodociągi i Kanalizacja”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Zdzieszowicach przy ul. Wschodniej 2, 47-330 Zdzieszowice, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego w Opolu, pod numerem KRS 0000293893, posiadającą NIP 1990066693 

i REGON 160156583, wysokość kapitału zakładowego: 30 678 000,00 zł, reprezentowana przez: 

Prezes Zarządu - Panią Izabelę Miszkiewicz zwana dalej „Zleceniodawcą”, 

 

 

a ……………………. ……………., zwanym w dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą” 

reprezentowanym przez ……………………. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rurociągu metodą przewiertu sterowanego w ramach 

zamówienia pn. Wykonanie przewiertu sterowanego w ramach zadania „Awaryjna wymiana 

sieci wodociągowej w rejonie OSP Żyrowa” zakresie zgodnym z ofertą z dnia …………..r. 

(załącznik nr 1).  

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, określonego w ust. 1, zgodnie 

z obowiązującymi  przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. 

 

§ 2 

Termin wykonania 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 31.03.2020 r.  

2. Przez wykonanie przedmiotu umowy należy rozumieć odbiór końcowy przedmiotu umowy 

potwierdzony pisemnym protokołem, 

3. Zleceniobiorca na każde żądanie Zleceniodawcy, w terminach i w formie przez niego określonych 

dostarczy informacje dotyczące postępu w realizacji przedmiotu umowy.  

 

§ 3 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia  

1. Całkowite, ryczałtowe wynagrodzenie Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 

netto: ………………. zł (słownie: ……….złotych). 

brutto: ………………… zł, (słownie: …………… złotych).  

Wynagrodzenie brutto zawiera wszelkie podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikające wprost z ustaleń umownych określonych 

w §1, jak również w nich nie ujęte, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.  

3. Ryzyko zmiany wszelkich obciążeń publiczno - prawnych z wyjątkiem zmian podatku VAT 

ponosi Zleceniobiorca.  

4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 

wystawionej przez Zleceniobiorcę na podstawie zatwierdzonego przez Zleceniodawcę protokołu 

odbioru robót. 

5. Prace dodatkowe nie wynikające z tejże umowy wykonane zostaną przez Zleceniobiorcę po 

wcześniejszym przedstawieniu kosztów i zatwierdzeniu ich przez Zleceniodawcę. Na prace te 

zostanie wystawiona odrębna faktura przez Zleceniobiorcę na zasadach przyjętych w tej Umowie. 
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6. Płatność zostanie uregulowana przelewem na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy w 

terminie do 30 dni, od daty otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury 

wraz ze stosownym protokołem odbioru robót. 

 

§ 4 

Obowiązki Zleceniodawcy  

Do obowiązków Zleceniodawcy będzie należało: 

a) wykonanie komór startowych, w lokalizacji uzgodnionej ze Zleceniobiorcą, 

b) wykonanie wcinek do wodociągu oraz połączeń z istniejącym wodociągiem, 

c) wykonanie płukania i dezynfekcji sieci, 

d) przeprowadzenie odbioru prac,  

e) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

§ 5 

Obowiązki Zleceniobiorcy 

1. Zleceniobiorca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: 

a) przejmie i zorganizuje miejsce przeprowadzonych robót we własnym zakresie i na własny 

koszt, 

b) zabezpieczy miejsce przeprowadzonych robót przed kradzieżą i innymi ujemnymi 

oddziaływaniami przejmując skutki finansowe z tego tytułu,  

c) zabezpieczy pod względem BHP miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania 

materiałów, 

d) dostarczy rury do przewiertów, zgodnie z zatwierdzonym przez Zleceniodawcę 

wnioskiem materiałowym, 

e) zabezpieczy dostawę niezbędnych mediów niezbędnych do wykonania zadania, 

f) uzyska decyzję oceny higienicznej na materiały, wyroby oraz substancje stosowane 

do wymiany wodociągu, zgodnie z §24 i §25 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. 

U.  z 2017 r., poz. 2294).  
2. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym finansową, za wszelkie szkody, 

powstałe z jego winy w trakcie wykonywania przedmiotowych robót lub mających związek 

z prowadzonymi robotami, a w szczególności: uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych, 

energetycznych i sterowniczych. 

3. Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu Ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) i zagospodaruje 

na swoją odpowiedzialność i swój koszt odpady powstałe podczas realizacji umowy. 

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 

a) dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 

i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

b) uporządkowania terenu po zakończeniu robót, jak również miejsc sąsiadujących zajętych 

lub użytkowanych przez Zleceniobiorcę w tym dokonania na własny koszt renowacji 

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac pomieszczeń lub instalacji. 

 

§ 6 

Czynności odbiorowe  

1. Zleceniobiorca zgłosi Zleceniodawcy gotowość do odbioru końcowego robót w terminie 

właściwym dla spełnienia postanowień niniejszej umowy, zachowując procedury i warunki 

określone w niniejszej umowie i jej integralnych częściach.  

2. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Zleceniobiorcę całości robót 

budowlanych składających się na przedmiot Umowy, po zgłoszeniu przez Zleceniobiorcę 

zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

3. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Zleceniobiorca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zleceniodawcę 

w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zleceniodawcy w próbach i sprawdzeniach. 

4. W celu dokonania odbioru końcowego Zleceniobiorca przedstawia Zleceniodawcy komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru. 
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5. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zleceniodawcy i upoważnionych przedstawicieli Zleceniobiorcy.  

W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 

specjalistów branżowych. 

6. O terminie odbioru Zleceniobiorca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

7. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia robót do odbioru.  

8. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

istotnych Wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zleceniodawca może przerwać Odbiór 

końcowy, wyznaczając Zleceniobiorcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie 

powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.  

9. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego 

robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Zleceniobiorca nie usunie 

Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zleceniodawca, po 

uprzednim powiadomieniu Zleceniobiorcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy.  

11. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

 

§ 7 

Gwarancja Zleceniobiorcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Zleceniobiorca udziela po wykonaniu wszystkich robót i podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego robót, pisemną gwarancję jakości z uwzględnieniem warunków opisanych poniżej, 

2. Gwarancja obejmie jakość wykonania oraz jakość zastosowanych materiałów, surowców 

i wyrobów. 

3. Okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty wynosi … miesięcy, 

4. Okres rękojmi za wady na wykonane roboty wynosi … miesięcy, 

5. Okres rękojmi i gwarancji ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw, 

6. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego robót 

i wydania przez Zleceniobiorcę dokumentów gwarancyjnych, 

7. Przedmiotowa gwarancja stanowi w szczególności że: 

1) Zleceniobiorca nie może  odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów, 

2) Zleceniodawca, pisemnie powiadomi Zleceniobiorcę, o wykryciu wad, a Zleceniobiorca 

naprawi wady niezwłocznie.  

3) Jeżeli Zleceniobiorca nie dopełni obowiązku naprawy wady w terminie uzasadnionym 

rozmiarem wady to Zleceniodawca ma prawo, wg własnego wyboru, naprawić wadę sam lub 

przez osoby trzecie na koszt Zleceniobiorcy. 

8. Zleceniodawca ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Zleceniobiorca  zapłaci Zleceniodawcy kary umowne: 

a) Za zwłokę w zakończeniu wykonywania robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za 

roboty budowlane za każdy dzień zwłoki.  

b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za roboty, za każdy dzień 

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
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c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, 

d) W przypadku zapłaty przez Zleceniodawcę wynagrodzenia podwykonawcy na podstawie art. 

647
1
 § 5 Kodeksu Cywilnego w wysokości odpowiadającej wysokości wynagrodzenia 

wypłaconego podwykonawcy.  

2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zleceniodawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 

poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

4. Zleceniobiorca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności  powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy. 

5. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu zgodnie z §3, ust. 1 

wynagrodzenia. 

 

§ 9 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) Zleceniobiorca nie przystąpił do realizacji robót w terminie do 7 dni od dnia przekazania 

terenu budowy przez Zleceniodawcę, 

b) Zleceniobiorca przerwał z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy realizację przedmiotu 

zamówienia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,  

c) Zleceniobiorca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową 

lub wskazaniami Zleceniodawcy.  

2. Zleceniobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zleceniodawca zawiadomi 

Zleceniobiorcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Zleceniobiorcy. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty 

powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Zleceniobiorcę oraz Zleceniodawcę obciążają następujące 

obowiązki: 

a) Zleceniobiorca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

b) Zleceniobiorca zgłosi do odbioru przez Zleceniodawcę zakres robót zrealizowanych do 

momentu odstąpienia od umowy (robót w toku), 

c) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 pkt b, Zleceniobiorca przy 

udziale Zleceniodawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku. 

W przypadku braku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 pkt. b protokół inwentaryzacji robót 

w toku Zleceniodawca sporządza samodzielnie. Protokół inwentaryzacji będzie stanowił 

podstawę do sporządzenia przez Zleceniobiorcę  kosztorysu robót modernizacyjnych w toku. 

Zatwierdzony przez Zleceniodawcę kosztorys robót w toku będzie podstawą do wystawienia 

przez Zleceniobiorcę faktury VAT. 

5. Jeżeli Zleceniobiorca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową, 

Zleceniodawca może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy 

i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu Zleceniodawca może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie wad na koszt 

Zleceniobiorcy i dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi.  

 

§ 10 

Zmiana treści umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony 

Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie 

okoliczności wymienionej w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu 

zmieniającego niniejszą umowę. 
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§ 11 

Załatwianie sporów 
Strony uzgadniają, że dołożą starań, aby wszelkie spory, przed podjęciem drogi sądowej, były 

rozstrzygane na drodze polubownej.  

§ 12 

Postanowienia końcowe 
1. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą będzie 

sporządzana w języku polskim. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks 

Cywilny. 

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zleceniodawcy 

Sąd Powszechny. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zleceniodawcy oraz 1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….         ……………………………. 

          Zleceniobiorca                                                            Zleceniodawca 

 

   


