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Załącznik nr 5 

 

UMOWA NR ……………. 
 

zawarta w Bystrzycy Dolnej w dniu  września 2020 r. w rezultacie dokonania przez 

Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, pomiędzy: 

 

1. Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o. z siedzibą w Bystrzycy 

Dolnej 55A, 58-100 Świdnica zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - 

Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o 

numerze KRS: 0000307935, o numerze NIP 8842663863, o numerze REGON 

02077591000000, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 6.219.500,00 zł, 

zwanym dalej „ Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 

- Lidię Mendak - Prezesa Zarządu, 

 

(wydruk z KRS Zamawiającego aktualny na dzień sporządzenia umowy stanowi Załącznik Nr 4 

do umowy) 

a  

2.  

…………………. 

…………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

(wydruk z KRS [LUB gdy jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą] wydruk z 

Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Wykonawcy aktualny na dzień 

sporządzenia umowy stanowi Załącznik Nr 5 do umowy) 
 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”. 

§1 

Przedmiotem umowy jest wykonanie następujących usług w ramach zadań: 

I. W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  

W REJONIE ULICY MORELOWEJ W PSZENNIE 

- wykonanie wykopu pod sieć wodociągowa i przyłącza wg załącznika graficznego – zakres 

robót wskazano na załączniku graficznym 

- długość wykopu pod sieć wodociągową około 455 mb  

- ilość przyłączy wodociągowych 24 szt. o łącznej długości około 110 mb  

a) podanie do wykopu piasku, z którego zostanie wykonana podsypka i obsypka 

b) transport rur na placu budowy 

c) podczas wykonywania w/w robót ziemnych pracownicy Świdnickiego Gminnego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. będą wykonywać prace montażowe sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami  

d) zasypanie wykopów (pracownicy Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego  

Sp. z o.o. będą zagęszczać warstwowo) 

e) załadunek na samochód nadmiaru urobku 

f) roboty ziemne należy wykonywać etapowo tak, aby nie stwarzać zagrożenia upadku do 
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wykopu podczas przerw w czasie budowy ( zasypywanie wykopów po montażu sieci w 

wykopie przy uczestnictwie pracowników Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Sp. z o.o.) 

II. W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  

W REJONIE ULICY MORELOWEJ W PSZENNIE 

a) wykonanie wykopu pod kanalizację sanitarną  wg załącznika graficznego – zakres robót 

wskazano na załączniku graficznym 

- długość wykopu pod sieć kanalizacji sanitarnej około 450 mb  

- ilość przyłączy kanalizacji sanitarnej 27 szt. o łącznej długości około 210 mb   

- ilość studni betonowych – 11 szt. 

b) osadzenie studni betonowych w wykopie 

c) podanie do wykopu piasku, z którego zostanie wykonana podsypka i obsypka  

d) transport rur oraz studni na placu budowy 

e) podczas wykonywania w/w robót ziemnych pracownicy Świdnickiego Gminnego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. będą wykonywać prace montażowe sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  

f) podczas budowy będą ustawiane i demontowane szalunki w wykopie (szalunki na budowę 

zostaną dostarczone przez  Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.) 

g) zasypanie wykopów (pracownicy Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego  

Sp. z o.o. będą zagęszczać warstwowo) 

h) załadunek na samochód nadmiaru urobku 

i) wykonywaniu robót ziemnych etapowo tak, aby nie stwarzać zagrożenia upadku do wykopu 

podczas przerw w czasie budowy ( zasypywanie wykopów po montażu sieci w wykopie przy 

uczestnictwie pracowników Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego  

Sp. z o.o.) 

III. USŁUGA TRANSPORTOWA DLA ZADANIA I i II 

a) Dostarczenie na budowę piasku, z którego zostanie później wykonana podsypka i obsypka w 

ilości około 660 ton  

b) Wywóz nadmiaru urobku w ilości około 710 ton 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w  

§1 umowy w terminie wg §1 od-w terminie 7 dni od podpisania Umowy do 31 grudnia 2020r. 

2. Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego, w sytuacji kiedy realizowanie równolegle do robót Wykonawcy robót przez 

Zamawiającego przy montażu sieci natrafi na obiektywnie istniejące przeszkody, które 

spowodują przerwę w wykonaniu niniejszej umowy po stronie Wykonawcy. W szczególności 

za obiektywnie istniejące przeszkody uważa się  niekorzystne warunki atmosferyczne lub 

wystąpienie nieprawidłowej pracy urządzeń wodno – kanalizacyjnych na terenie gminy 

Świdnica.  

3. W warunkach opisanych w § 1 ust. 2 dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania 

umowy w drodze aneksu do niniejszej umowy.  
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4. Strony ustalają, że usługi będące przedmiotem umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę 

osobiście. 

5. Wykonawca może powierzyć wykonywanie usług, stanowiących przedmiot umowy, osobom 

trzecim za zgodą Zamawiającego. Za działanie osób trzecich Wykonawca ponosi wobec 

Zamawiającego odpowiedzialność jak za własne czynności. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania osób zatrudnionych przy 

wykonywaniu umowy. 

7. Zamawiającemu w razie opóźnienia w terminowej realizacji umowy przez Wykonawcę 

przysługuje kara umowna na Wykonawcę w wysokości 1% wynagrodzenia netto umowy za 

każdy dzień opóźnienia. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

Wykonawca zastrzega karę umowną w wysokości 10% przedmiotu umowy.  

9. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy Zamawiający może odstąpić od umowy bez 

wyznaczenia dodatkowego terminu .  

10. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych, a 

także nie pozbawia Zamawiającego uprawnień do dochodzenia odszkodowania za poniesione 

straty na zasadach ogólnych.  

§3 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe netto w łącznej wysokości ……………… zł (słownie: 

…………………………………………) zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 25 września 2020r. 

2. Do wynagrodzenia netto doliczony zostanie podatek VAT. 

3. Wynagrodzenie nie podlega negocjacji ani waloryzacji. 

4. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe osobno dla każdego zadania do wysokości 

nieprzekraczającej 75% wynagrodzenia określonego w ust. 1. Faktury za wykonane i 

odebrane poszczególne zadania winny być wystawiane nie częściej niż 1 (jeden) raz w 

miesiącu, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu podpisania umowy.  

5. Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone zostanie podpisaniem protokołu końcowego 

pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

6. Wykonanie poszczególnych zadań określonych  w §1 potwierdzone zostanie podpisaniem 

protokołu odbioru częściowego przed zakończenie wszystkich robót pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą. 

7. Zapłata za usługę nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy Nr 

…………………………………………….. w banku ………………………….. w terminie do 

14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP 

8842663863 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP 

…………………… i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 

§4 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowić będą kary umowne, 

które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, ustalonego  

w umowie, za każdy dzień opóźnienia lub w przypadku niedotrzymania umownego terminu 

usługi lub odmowy realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, 

ustalonego w umowie, należnego za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych 

przy odbiorze, 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

netto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

4.   Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wykonania robót 

przez Wykonawcę niezgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją 

projektową. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy Zamawiający zastrzega karę umowną w wysokości 10% przedmiotu umowy. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość 

kar umownych nie pokrywa wysokości poniesionych szkód. 

6. Podstawą naliczenia kar umownych jest wynagrodzenie umowy, o którym mowa w § 3 pkt. 

1 niniejszej umowy, liczone dla danego zamówienia. 

7. W razie opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują 

się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. 

§ 5 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie aneksów sporządzanych 

wyłącznie za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 6 

Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez 

Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Niniejsza umowa nie jest zawarta w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). 

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

§ 9 

1. Dane korespondencyjne stron są określane zgodnie z miejscami siedziby Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

2. W razie zmiany adresu, Strony są zobowiązane do niezwłocznego informowania drugiej 

Strony o takiej zmianie pisemnie listem poleconym Zawiadomienie w innej formie będzie 

nieskuteczne.  

3. Zmiana siedziby Strony powinna być ponadto stwierdzona aneksem do umowy podpisanym 

przez obie Strony. 

4. W razie niepoinformowania drugiej Strony o zmianie adresu w przewidzianym wyżej trybie, 

korespondencja wysyłana na dotychczasowy adres, uważana jest za skutecznie doręczoną. 

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy.  

2. Formularz wykazu cen  

4. Zakres robót określony na załączniku graficznym  

5. KRS Zamawiającego.  

6. KRS/ CEIDG Wykonawcy.  

 

 

 

Wykonawca:       Zamawiający:  

       

 


