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WZÓR 

 

UMOWA NR ………/ 2012 

zawarta dnia   ..............................  w Jeleniej Górze, pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem    Wodociągów   i     Kanalizacji   „WODNIK”   Sp. z o. o.   z siedzibą 

w Jeleniej Górze przy Placu Piastowskim nr 21, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla 

Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 

0000150045 o kapitale zakładowym 218.007.000 zł, NIP 611-020-41-61, REGON 

230179280, 

reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu – mgr Wojciecha Jastrzębskiego 

zwanym w dalszej części  „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części  „Wykonawcą”, 

zwanych łącznie „Stronami”, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest: 

1. Wykonanie operatu szacunkowego fragmentu sieci wodociągowej PE 160 o długości 

850 m, położonego w granicach Gminy Jelenia Góra, w ciągu ulicy Kaczawskiej,                    

w  trzech wariantach, tj.  z  zastosowaniem: 
 

a) podejścia dochodowego, 

b) podejścia dochodowego z uwzględnieniem możliwej zmiany ilości sprzedawanej 

wody odbiorcom przyłączonym  w  ciągu najbliższych 10 lat, 

c) podejścia  kosztowego 

2. Opracowanie opisane w §1 ust.1  wykonane zostanie w 4 egzemplarzach. 

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się wymienione w § 1 czynności wykonać do dnia …………..…  
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§ 3 

1. Przekazanie wykonanego operatu szacunkowego nastąpi w siedzibie Zamawiającego 

i zostanie potwierdzone protokołem przekazania, przy czym podpisanie protokołu 

przekazania potwierdza wyłącznie stan ilościowy przekazywanego opracowania. 

2. Zamawiający dokona czynności odbiorowych w terminie siedmiu dni roboczych                     

w zakresie stwierdzenia kompletności oraz zgodności przekazanego operatu 

szacunkowego z niniejszą umową. 

3. Zamawiający potwierdzi przyjęcie dokumentacji projektowej protokołem odbioru, 

pod warunkiem nie stwierdzenia wad lub usterek.  

4. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy                       

z  odpowiedzialności za wady ujawnione po tym zdarzeniu.  

 

§4 

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustaloną cenę 

ryczałtową brutto ………………. PLN (słownie: ……………………………. PLN), 

w tym wartość umowy netto ……………………………..…PLN oraz należny podatek 

VAT ………. %   w wysokości ………………………………………….…..…….. PLN.  

2. Podatek VAT płacony  będzie według stawek aktualnych na dzień właściwego 

wystawienia faktury. 

3. Wynagrodzenie określone w ust.1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy 

względem Zamawiającego. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zostanie przekazane na konto bankowe 

Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT  

lub  rachunku. 

Faktura lub rachunek zostaną wystawione  po podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru 

przedmiotu umowy. 

Numer konta bankowego  zostanie podany na fakturze lub rachunku Wykonawcy. 

§ 6 

Wykonawca nie może powierzyć prac wymienionych w §1 innym osobom bez zgody 

Zamawiającego. 
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§ 7 

1. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się opóźnienia oraz w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający może wyznaczyć 

Wykonawcy odpowiedni, dodatkowy termin nie krótszy niż 7 dni do wykonania 

wskazanego zobowiązania pod rygorem, że po upływie wyznaczonego terminu będzie 

uprawniony do odstąpienia od Umowy. 

2. Niezależnie od powyższego Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 1% wynagrodzenia z VAT (określonego w §3 ust. 1 niniejszej 

umowy) za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn niezależnych 

od drugiej Strony, Strona odstępująca zobowiązana jest zapłacić drugiej Stronie karę 

umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia z VAT (określonego w § 3 ust.1 niniejszej 

umowy), z zastrzeżeniem postanowień ust.5. 

4. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych ze wszystkich tytułów nie 

może przekroczyć 50 % wynagrodzenia z VAT (określonego w §3 ust. 1 niniejszej 

umowy). 

5. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość kar umownych. 

§ 8 

1. Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane tylko za pisemną zgodą Stron.  

2. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne. 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                

ze Stron. 

 

 

                 Zamawiający:                                                                               Wykonawca: 

 

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

 

 

 


