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WZÓR UMOWY 

na wymianę koryta przelewowego na osadniku wtórnym 
 

W dniu ……………….. roku w Szubinie, pomiędzy: 
Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. w Szubinie przy 
ul. Powstańców Wlkp. 76, zwanym dalej „Zamawiającym”, które reprezentuje : 

Krzysztof Badura – Prezes Zarządu 
a: 

………………………………………………………z siedzibą w ………………………. przy ul. …………….. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, które reprezentuje: 
  

1. ………………………………………….. 
2. ………………………………………….. 

 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa 
o następującej treści : 
 
 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne polegające 
na wymianie koryta przelewowego na osadniku wtórnym na oczyszczalni ścieków w Szubinie 
  
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu nr 20/Z/2018. 
 

§ 2 
Termin wykonania zamówienia : 31.10.2018 r. 

 
§ 3 

1. Strony ustalają wartość całkowitą wykonania zamówienia określonego w § 1 na kwotę …….……. 
złotych słownie ……………………………………………., 

2. Do kwoty określonej w pkt. 1 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi 
przepisami. 

3. Wynagrodzenie jest zgodne z wybraną ofertą Wykonawcy. 
 
 

§ 4 
Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy. 
 
 

§ 5 
Zamawiający oświadcza, iż nie udziela Wykonawcy żadnych zaliczek. 
 
 

§ 6 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało fakturą końcową. 
2. Faktura końcowa będzie wystawiona po wykonaniu całości przedmiotu umowy. 
3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie protokół odbioru robót, 

sporządzony po zrealizowaniu przedmiotu umowy, podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy 
i Zamawiającego. 

 
§7 

Strony ustalają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy przez Zamawiającego będzie wynosił 30 dni licząc 
od daty dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego. 
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§ 8 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te 

będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot zamówienia, za 
każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy- w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego. 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia 
po terminie odbioru. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 9 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśm ie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są 
korzystne dla zamawiającego. 

 
 

§ 10 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 11 
Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
Powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
 

§ 12 
Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta z dnia …………………. roku. 
 
 

§ 13 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
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