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Tytuł projektu: „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w 
aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Januszkowice” 

nr POIS.01.01.00-00-200/131 

w ramach działania 1.1 - gospodarka wodno – ściekowa w 
aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I - gospodarka 

wodno – ściekowa 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 

A K T   U M O W Y 

KONTRAKT NR: .......................... [wstawić numer Kontraktu]  

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy:  

"Wodociągi i Kanalizacja"  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

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

przedsiębiorców ………….. posiadającą NIP 1990066693 i REGON 160156583, (zwanym dalej 

„Zamawiającym”), reprezentowanym przez: 

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

 a  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

Zważywszy,  że  Zamawiający  przyjął  Ofertę  Wykonawcy  na  wykonanie  Robót  określonych jako: 

„Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Januszkowice”  oraz  usunięcie  w  nich  wszelkich  wad,  złożoną  w  ramach  

postępowania  o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych;  

Niniejszym ustala się, co następuje:  

1.  Słowa  i  wyrażenia  użyte  w  tym  Kontrakcie  będą  miały  takie  znaczenie,  jakie  przypisano  im  

w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej.  

2.   Wykonawca oświadcza, iż:  

A. posiada  niezbędną  wiedzę,  doświadczenie,  personel  i  potencjał  techniczny  i  organizacyjny  

pozwalający mu na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia,   

B. zapoznał się z przedmiotem zamówienia, miejscami prowadzenia Robót, zakresem jego zadań i 

organizacją, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz 

innymi dokumentami stanowiącymi element dokumentacji przetargowej i nie wnosi uwag co do 

wszystkich wymienionych dokumentów.  

3.  Następujące  dokumenty  będą  uważane,  odczytywane  i  interpretowane  jako  integralna  część 

niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:  

                                                 
1
  Należy wpisać tytuł i nr Projektu. 
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(a)  niniejszy Akt Umowy;  

(b)  Warunki Szczególne Kontraktu (SWK) wraz z Załącznikiem do SWK;  

(c)  Warunki  Ogólne  Kontraktu  (OWK)  to  jest  „Warunki  Kontraktowe  dla  Budowy  dla  robót 

inżynieryjno-budowlanych  projektowanych  przez  Zamawiającego  (FIDIC  1999,  4te  wydanie 

2008)”. Obowiązuje tekst w języku polskim,  

(d)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  

(e)  Dokumentacja Projektowa,  

(f)  Tabela Elementów Rozliczeniowych, 

(g)  Formularz Oferty, oraz  

(h)  inne dokumenty będące częścią Kontraktu (skreślić, jeżeli nie występują):  

(h1)  harmonogram rzeczowo-finansowy,  

(h2)  lista Personelu Kluczowego,  

(h3)  oryginał umowy konsorcjum   

(h4)  kopia Zabezpieczenia Wykonania  

(h5)  oryginał  pełnomocnictwa  osób  podpisujących  Kontrakt  w  imieniu  Wykonawcy  wraz  z 

dokumentami towarzyszącymi, o ile ma zastosowanie przy  czym  każdy  z  powyższych  

dokumentów  wraz  ze  zmianami  i  wyjaśnieniami  Zamawiającego udzielonymi w toku 

postępowania przetargowego.  

4.  Wykonawca zobowiązuje się niniejszym wobec Zamawiającego, że wykona Roboty oraz usunie w 

nich wady zgodnie z powyższymi Dokumentami Kontraktowymi w zamian za zapłatę, którą ma 

otrzymać od Zamawiającego jak zapisano poniżej:  

Zatwierdzona  Kwota  Kontraktowa  brutto:  ………………………………………………………  zł  

w  tym  podatek     VAT  w  stawce  23 %  

(słownie:………………………………………………………………………złotych)  

5.  Zamawiający  niniejszym  zobowiązuje  się,  że  w  zamian  za  wykonanie  i  wykończenie  Robót  

oraz usunięcie  w  nich  wad  zapłaci  Wykonawcy  Cenę  Kontraktową  w  czasie  i  sposób  

przepisany  w Kontrakcie.   

6.  Niniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch równoważnych egzemplarzach w języku polskim.   

Na dowód czego Strony podpisały niniejszy Akt Umowy:  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

                                                                                                      

w imieniu i na rzecz Zamawiającego    w imieniu i na rzecz 

Wykonawcy dnia…………………………… roku           dnia 

…………………………… roku 

[podpisy  osób  upoważnionych  z  podaniem   [podpisy  osób  upoważnionych  z  podaniem  

imienia, nazwiska i funkcji]      imienia, nazwiska i funkcji] 
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