
„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze gminnej, łączącej ul. Makuszyńskiego z ul. Piwną                          

w m. Zawady, gm. Popów"  

UMOWA Nr …............ 

 

 
zawarta w dniu …..-.......-2016 r., pomiędzy Gminą Popów, z/s ul. Częstochowska 6,                     

42-110 Zawady, posiadającym nr NIP: …..........., REGON: …..........., reprezentowaną przez: 

 

1. Bolesław Świtała                                       -    Wójt 
 

zwaną w dalszej części Zamawiającym     

 

a ....................................................................................................................................................., 

posiadającym nr NIP: …............................, REGON: …................................,  

reprezentowanym przez:  

 

1. …................................................        -   ….................................... 
 

zwanym w dalszej części  Wykonawcą, o następującej treści:  

 

§ 1 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie                                                          

pxzn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze 

gminnej, łączącej ul. Makuszyńskiego z ul. Piwną w m. Zawady, gm. Popów ”.   

 

2. Podstawę zawarcia umowy stanowi art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm./ oraz oferta 

Wykonawcy złożona dnia …..-…..-2016 r., w związku z zaproszeniem do złożenia 

ofert o Nr sprawy ZP.271.1.9.2016 z dnia 31.10.2016 r. 

 

3. Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót Zamawiającego, 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.  

 

§ 2 

 

1.  Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy. 

 

2. Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się do dnia ....................... r.    

 

§ 3 

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia robót może być zmieniony wyłączenie za zgodą obu stron.  

 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z Projektem 

budowlanym, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz przepisami 

obowiązującymi w zakresie wykonywanych robót.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo robót, mienia i osób 

postronnych oraz porządek na terenie objętym robotami.  



„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze gminnej, łączącej ul. Makuszyńskiego z ul. Piwną                          

w m. Zawady, gm. Popów"  

 

3. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę może nastąpić po komisyjnym przekazaniu 

terenu, na którym będzie realizowane przedmiotowe zadanie.   

 

4. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. 

 

a) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego robót w ciągu 7 dni     

      od daty zgłoszenia ich zakończenia.  

b) Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.  

c) Na okoliczność odbioru robót Zamawiający sporządza protokół odbioru, który 

podpisują obie strony umowy.   

d) Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji, który 

wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

 

§ 5 

 

1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:  

 ...........................................................................................       . tel. …..............................   

 

2. Inspektor nadzoru, o którym mowa w ust. 1 uprawniony jest do wydawania 

Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne 

do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

 

3. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: 

................................................................ – Kierownik budowy. tel. ….......................... 

 

4. O każdej zmianie na tych stanowiskach strony zobowiązane są powiadomić się 

wzajemnie w terminie niezwłocznym od daty ich wprowadzenia.  

 

§ 6 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy  

w kwocie: .................................... zł - łącznie z podatkiem VAT ………...%. 

 

            (słownie: ….......................................................................................................................) 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również koszt przygotowania terenu 

oraz zmiany organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót. 

  

3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem 

na konto Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty otrzymania dokumentów 

rozliczeniowych.   

 

4. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc 

od dnia wykonania i odbioru robót objętych niniejszą umową. 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za odstąpienie od umowy  

z  przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność. 
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b) 0,1% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w realizacji 

zadania. 

c) 0,1% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu 

wad stwierdzonych przy odbiorze robót, ponad czas wyznaczony na ich usunięcie.  

 

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości: 

a) 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za odstąpienie od umowy 

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność. 

 

b) 0,1% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 

w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru robót, wykraczający ponad 7 dni 

od zgłoszenia przez Wykonawcę wykonanych robót do odbioru.  

 

3. Kary umowne przewidziane w ust. 1 niniejszej umowy płatne będą w terminie 15 dni 

od dnia doręczenia Stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej przez Stronę 

uprawnioną, stosowanego wezwania do zapłaty. 

 

4. Kary umowne płatne będą przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany 

przez Zamawiającego.  

 

5. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia stosownej należnej mu kary umownej 

z wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

6. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych, w przypadku poniesienia szkody wyższej 

niż rekompensata w postaci kary umownej.  

 

§ 8 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienie treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

 

§ 9 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 10 

 

Ewentualne spory pomiędzy stronami, mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej 

umowy, rozpatrywane będą przez Sąd powszechny, właściwy dla siedziby pozwanego. 

 

§ 11 

 

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego                                

i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

WYKONAWCA                   ZAMAWIAJĄCY  
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