
UMOWA NR     /2013/

Niniejsza umowa (dalej: „Umowa”) zawarta została w dniu .......... w Zdzieszowicach

pomiędzy:

       Wodociągami i Kanalizacją Sp.  z o.o. , ul. Wschodnia 2,  47-330 Zdzieszowicach,  NIP 199-00-
66693, REGON 160156583, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, pod numerem
KRS 0000293893, Kapitał zakładowy w wysokości 26 378 000 zł,

reprezentowaną przez:

Panią Izabelę Bielka – Prezesa Zarządu

zwaną w dalszej części umowy – „Zamawiającym”

a

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

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

reprezentowanym przez :

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

zwanym w dalszej części umowy - „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, każdy z osobna zwany „Stroną”.

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą „Przebudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w obszarze ul.Korfantego w Zdzieszowicach, (dalej: „Przedmiot Umowy”)
obejmującą następujące roboty:

- roboty rozbiórkowe i odtworzenia nawierzchni dróg i chodników;
- wymianie kolektorów kamionkowych DN 200 na kolektory z rur PVC DN 200 – długość ok. 110 mb
- ułożenie kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN 200 – długość ok. 100 mb
- ułożenie kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN 160 – długość ok. 10 mb
- demontaż studni kanalizacyjnych betonowych DN 1000 – 6 szt.
- wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych DN 1000 – 6 szt.
- wykonanie studni kanalizacyjnych systemowych DN 425 – 4 szt.
- obsługa geodezyjna zadania;
- inspekcja TV kanalizacji po inwestycji;
- niezbędne próby i testy, konieczne do odbioru końcowego;
- przepompowywanie ścieków na czas prac;
- oznakowanie miejsca prac;
- odwodnienia wykopów
- inne niezbędne przedsięwzięcia zgodne ze sztuką i techniką budowlaną, konieczne do realizacji
zadania w sposób zabezpieczający ciągły odbiór ścieków sanitarnych z obszaru ul. Korfantego;



Realizację przedmiotowej inwestycji przewiduje się w pasie drogowym ulicy Korfantego w rejonie
budynku wielorodzinnego nr 26 oraz ulicy Orzeszkowej, gdzie projektowane jest włączenie do
istniejącego kolektora ks250 poprzez studnię Skistn.1.

2. Przedmiot umowy szczegółowo określają stanowiące załącznik do niniejszej umowy :

 SIWZ
 Dokumentacją projektowo-wykonawcza
 Przedmiar Robót

3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą staranością, zgodnie
dokumentacją projektową, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami.

§ 2
Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego
przekazania terenu budowy Wykonawcy.

2. Termin zakończenia całości robót będących przedmiotem umowy nastąpi  do dnia 28.06.2013r.

§ 3
Prawa i Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie 5 dni licząc od

dnia podpisania umowy;
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowo-wykonawczej
3) przystąpienie do odbiorów robót
4) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace

§ 4
Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
2) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót ( oznakowanie według projektu

tymczasowej organizacji ruchu dostarczony przez Zamawiającego ), wraz z dbaniem o stan
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych.
Zapewnienie, w bezpieczny sposób, ciągłości ruchu drogowego na wszystkich drogach,
używanych przez niego podczas prowadzenia robót.

3) poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego oraz uzyskanie niezbędnych
zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogi

4) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
5) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na każde żądanie
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską
normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;



6) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
łącznie z kosztami utylizacji;

7) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z
następujących ustaw:

 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 0, poz. 21),

   Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem
   ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

8) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i
dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na
terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

9) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia,
że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom,
dla których są przewidziane według umowy;

10) ponoszenia odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

11) ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także
ruchem pojazdów;

12) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów
badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

13) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

14) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

15) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów,
fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

16) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych
przy odbiorze;

17) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania
robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunięcia.

18) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się
pokryć.

19) posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru
końcowego.

20) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach,
które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

21) wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

22) kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
budowlane.

23) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza produkcyjnego i socjalnego
niezbędnego do wykonania umownego zakresu robót.



§ 5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe – w łącznej wysokości ……….. zł brutto (słownie zł: ……..).
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w kwocie .............. zł.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją robót
stanowiących przedmiot umowy, objętych dokumentacją projektowo-wykonawczą  i odbioru robót,
w tym w szczególności ryzyko Wykonawcy z tytułu nieoszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających
lub mogących mieć wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. W razie konieczności wykonania robót dodatkowych ( nieobjętych dokumentacją projektową oraz
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ) Wykonawca zgłosi ten fakt niezwłocznie
Zamawiającemu. Wycena robót dodatkowychzostanie dokonana w oparciu o ceny jednostkowe
wykorzystane do wyceniu przedmiotu umowy. Roboty dodatkowe będą wykonywane wyłącznie za
wiedzą i zgodą Zamawiającego.

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP Wykonawcy .............................

6. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie na podstawie
zatwierdzonego protokołu końcowego odbioru robót.

7. Fakturę wystawić na:

8. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w
terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.

9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji części praw i
obowiązków zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy na rzecz
podmiotu innego. Jakichkolwiek cesja bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne
naruszenie warunków niniejszej umowy.

10.Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

a) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) Odbiór końcowy.

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Kierownika Budowy.

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w
siedzibie Zamawiającego.

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne
wykonanie robót, potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika Budowy.

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 10 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w
terminie nie później niż 21 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.



7. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się
datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić
odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.

9. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest
upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o
którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ........ zł (słownie zł .........) w formie  gwarancji ubezpieczeniowej.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących
terminach:

a) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b) 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady.

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o
której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych
wtrakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 8
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
■ za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy powstała z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy
dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

■ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi powstałe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto
za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

■ za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5
% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

■ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z winy
Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust.1

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego wynagrodzenia
kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

§ 9
Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

b) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od



umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą
umową, dokumentacją projektowo-wykonawczą lub wskazaniami Zamawiającego i czyni to
pomimo pisemnego wezwania zakreślającego 14-dniowy termin do zaprzestania naruszeń.

d) Wykonawca nie realizuje robót siłami własnymi
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

c) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 b) powyżej, Wykonawca
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia;
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcę,

d) Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od
Wykonawcy terenu robót w terminie 7 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od
umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca oświadcza ze przedmiot umowy wykona przy użyciu własnych zasobów i sił.

§ 11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres
36 miesięcy od dnia odbioru końcowego całej inwestycji.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w
terminie 10 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego,
Wykonawca usunie w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi,
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 10 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego
na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej
kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.



§ 12
Zmiana umowy

          1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
          rygorem nieważności.
          2. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w
          stosunku do treści oferty, z wyjątkiem zmian, o których mowa w ust. 3.
          3.Zmiany w umowie mogą dotyczyć:

a) terminu wykonania zamówienia,
b) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,

       c)   robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy

§ 13
Postanowienia końcowe

1. W imieniu Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą
jest..................................

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym po stronie Wykonawcy
jest..............................................

3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez  właściwy
Sąd Powszechny.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy  ustawy z dnia 07 lipca
1994r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egz. dla Wykonawcy.

     Zamawiający       Wykonawca

…………………….. …………………….

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1) kosztorys ofertowy
2) SIWZ
3) dokumentacja projektowo-wykonawcza
4) przedmiar robót
5) aktualny odpis z rejestru wykonawcy i poświadczony za zgodność


