
WZÓR UMOWA nr Z/.../2021

na realizację remontu przepompowni ścieków sanitarnych SP3 w miejscowości Nowica

zawarta w dniu …………… r. pomiędzy Gminną Gospodarka Komunalną Dobroszyce Sp. z o.o., 

z siedzibą w Dobroszycach przy ul. Oleśnicka 35, reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Dariusza Jagiełło

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a:

…………………………………….

…………………………………….

NIP ……….……………………….

KRS/REGON ……………………..

reprezentowanym przez:

……………………………………..

…………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Stosownie do rozstrzygnięcia konkursu ofert, przeprowadzonego zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, dla „realizacji remontu przepompowni

ścieków PS3 w miejscowości Nowica” w wyniku, którego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę

Wykonawcy. 

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem  zamówienia  jest  „realizacja  remontu  przepompowni  ścieków  sanitarnych  PS3  w
miejscowości Nowica”

Zakres prac wg oferty wykonawcy.



§ 2

Termin realizacji

1. Terminy realizacji zamówienia:
Należy wykonać dostawę w terminie do 15.12.2021 r. 

§ 3
Wartość zamówienia

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  całkowite
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
…………………... zł netto (słownie ………………………………………….. ../100 złotych),
plus podatek VAT ……………. zł (słownie ……………….…………………... ../100 złotych).
Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosi ………….. zł (słownie:
 ………………………………………. ../100 złotych) zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie  Wykonawcy  płatne  będzie  po  wykonaniu  przedmiotu  umowy i  uzyskaniu
wszelkich niezbędnych dokumentów.

3. Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o. jest podatnikiem podatku od towarów
usług i jest uprawniona do wystawiania i otrzymywania faktur VAT i posiada numer NIP 911
18 28 095.

5. Cena ryczałtowa jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu umowy i obejmuje całość
kosztów związanych z realizacją umowy.

§ 4

Warunki płatności

1. Rozliczanie  robót  odbywać  się  będzie  1  fakturą  końcową.  Faktura  końcowa  wystawiona
zostanie po odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego podpisany
przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego oraz operat kolaudacyjny, na który
składają się wszystkie wymagane dokumenty, certyfikaty itp.

3. Faktury  z  niniejszej  umowy  wystawiane  będą  przez  Wykonawcę  na  Zamawiającego,  tj.
Gminną  Gospodarkę  Komunalną  Dobroszyce  Sp.  z  o.o.,  adres:  56-410  Dobroszyce,  ul.
Oleśnicka 35, NIP 911 18 28 095

4. Zapłata faktury nastąpi na podstawie polecenia przelewu na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze, w terminie do 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

§ 5
Odstąpienie od umowy

1. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w zakresie realizacji



dostawy  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.

2. Zamawiający może natychmiast odstąpić od umowy, gdy zostanie ogłoszona likwidacja firmy
Wykonawcy.

§ 6
Odbiór dostawy

1. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i  powoła  komisję  odbiorową w terminie do 7 dni
roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Z czynności odbioru
spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak
też  terminy  wyznaczone  na  usuniecie  ewentualnych  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze,
podpisany przez uczestników odbioru.

2. Na  dzień  rozpoczęcia  czynności  odbioru  Wykonawca  skompletuje  i  przekaże  komisji
odbiorowej  wszystkie  dokumenty  potrzebne  do  odbioru  końcowego,  w  tym  operat
kolaudacyjny,  o  którym  mowa  w  §  4  ust.  2  niniejszej  umowy,  umożliwiające  ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

3. W  wypadku  stwierdzenia  w  toku  odbioru  wady  przedmiotu  Umowy,  Wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do
zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wady.

4. Zamawiający  odmówi  odbioru  końcowego,  jeżeli  nie  został  wykonany  cały  przedmiot
Umowy.

5. W  razie  odebrania  przedmiotu  umowy  z  zastrzeżeniem,  co  do  stwierdzonych  
przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może:
1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie

Wykonawcy odpowiedni termin;
2) odstąpić od umowy, jeżeli  wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika,  że

Wykonawca  nie  zdoła  ich  usunąć  w  czasie  odpowiednim  lub,  gdy  Wykonawca  nie
usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne.

6. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego
o ich usunięciu.

§ 10
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie

gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,



3) za  niewykonanie  obowiązków  wynikających  z  zapisów  §  6  niniejszej  umowy
w wysokości  0,1%  wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  §  3  ust.  1  niniejszej
umowy, za każdy dzień zwłoki.

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, o kwotę naliczonych kar umownych.

3.     Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z  przyczyn,  za które odpowiada  Zamawiający  –  10% wynagrodzenia  brutto,
określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy.

§ 11
Warunki gwarancji i rękojmi

1. Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji. Bieg terminu
gwarancji  rozpoczyna  się  w  dniu  następnym,  po  dacie  odbioru  końcowego  przedmiotu
umowy. Gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili  usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji  ulega
przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

4. Pomimo wygaśnięcia gwarancji  Wykonawca zobowiązany jest  usunąć wady,  które zostały
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji.

§ 12
Rozstrzyganie sporów

1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie
znajdą  polubownego  rozwiązania,  będą  rozstrzygane  przez  Sąd  właściwy  dla  siedziby
Zamawiającego.

2.   W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  Umową  mają  zastosowanie  przepisy  prawa
polskiego,  a  w  szczególności  ustawy  Kodeks  Cywilny  oraz  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych.

§ 13
Zmiany lub uzupełnienia

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci
aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.

2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę
wynagrodzenia  mogą  być  przeniesione  na  rzecz  osób  trzecich  wyłącznie  za  zgodą  Stron
wyrażoną w formie pisemnej.

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie
opóźnienia robót.



§ 14
Forma umowy

1. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.

2. Integralną częścią niniejszej umowy są:
1) oferta Wykonawcy ……………………………………………..

WYKONAWCA                                                    ZAMAWIAJĄCY


