
 

PROJEKT 
 

UMOWA NR ……………………….. 
 
zawarta w dniu …………………………….., w Zawadach, pomiędzy Gminą Popów z siedzibą  
w Zawadach, przy ul. Częstochowskiej 6, 42-110 Popów zwaną dalej w treści umowy 
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

1. Pana Bolesława Świtała  -  Wójta Gminy Popów 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pana Pawła Hanus 

a …………………………………………………. zwanym dalej w treści „Wykonawcą”, reprezentowanym 
przez: 
 
1. …………………………………………………… 
 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z poźn. zm.) strony zawierają umowę na wykonanie otworu 
poszukiwawczego za wodą z utworów jury górnej dla ujęcia wód podziemnych  
w Kamieńszczyźnie przy ul. Nadrzecznej. 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje wykonanie otworu poszukiwawczego 

za wodą na terenie działki nr ewid. 48/4 w miejscowości Kamieńszczyzna, gm. Popów. 
Na podstawie wstępnych danych przyjęto zapotrzebowanie na wodę z projektowanego 
otworu w wysokości do: 50 m3/h. 

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę 
Powiatu Kłobuckiego projektem robót geologicznych. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w zapytaniu ofertowym  
z dnia 17.01.2017 r. 

§ 2 
1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania 

umowy i przekazania placu budowy. 
2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się w terminie: do dnia:  

31 marca 2017 r. 
§ 3 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w dniu podpisania umowy.  

§ 4 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz niniejszą 
umową.  

 § 5 
Odbiór całości prac dokonany zostanie przez Komisję Odbioru w skład, której wchodzić będą 
przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 

§ 6 
Zamawiający oświadcza, że inspektorem nadzoru geologicznego będzie Pan …………………………….. 

§ 7 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy t.j. prac określonych w § 1 zgodnie ze złożoną ofertą 

Wykonawcy ustala się wynagrodzenie w przeliczeniu za 1 mb odwiertu  
z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z przedmiotem zamówienia  
w wysokości: cena netto za 1 mb: …………………… zł. 



 

2. Rzeczywista wartość zadania zostanie wyliczona jako iloczyn ceny netto 1 mb odwiertu  
z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z przedmiotem zamówienia i ilości 
metrów wykonanego odwiertu do momentu, w którym pojawi się odpowiedni podkład 
wodonośny, zatwierdzony przez inspektora nadzoru geologicznego.  

3. Wykonawca do całkowitej wartości netto zadania doliczy należny podatek VAT zgodnie  
z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury. 

4. Cena netto za 1 mb odwiertu określona w ofercie nie ulegnie zmianie przez cały czas 
trwania umowy. 

5. Rozliczenie należności nastąpi na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę po 
podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego robót, zatwierdzonego przez 
inspektora nadzoru geologicznego.  

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni od daty jej doręczenia 
wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na 
fakturze.  

§ 8 
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych za opóźnienie  
w wysokości 0,1% ceny umowy brutto za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 
zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość 
kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.  

§ 9 
Zmiany niniejszej umowy następować będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego 

§ 11 
Spory mogące wynikać na tle stosunku prawnego tworzonego niniejszą umową będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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