
Załącznik nr 2 

Wzór Umowy 

N R  G K . 7 0 2 1 . 4 . 0 4 . 2 0 1 5  

W dniu ………………………… w Kobiórze pomiędzy Gminą Kobiór z siedzibą w Kobiórze przy ul. Kobiórskiej 5 

reprezentowaną przez …………………………………… – Wójta Gminy,  zwaną w treści umowy „Zamawiającym” z jednej 

strony ,a  

Przedsiębiorstwem ………………………………, z siedzibą w ……………………………………, reprezentowanym przez 

……………………………………, zwanym w niniejszej umowie „Wykonawcą” z drugiej strony, zawarta została umowa 

następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy realizację zadania: 
 

„Wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ciągach dróg 
gminnych – ul. Łukowa i ul. Bartnicza” 

 

2. Zakres usług: 

a) wykonanie kompleksowego czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej zbudowanej z rur betonowych „ze 
stopką” o średnicy Ø400 oraz łącznej długości ok. 560,0mb  z wszelkich osadów i przeszkód, 

b) wykonanie inspekcji TV-monitoringu wizyjnego o łącznej długości ok. 560,00 mb, wyczyszczonej sieci 
kanalizacji deszczowej i dostarczenie na nośniku DVD lub CD w ilości 1 egz. dla monitorowanego odcinka, 

c) Zakres obejmuje następujące ulice:  
 

Nazwa ulicy 
Przekrój rury 

[mm] 

Studnie 
kanalizacyjne 

[szt.] 

Orientacyjna 
długość kanału 

[mb] 

Łukowa Ø 400 6 300 

Bartnicza Ø 200, 400 5 260 

Łącznie: 11 560 

Aktualny zamulenie ciągów sprawdzone w studniach rewizyjnych, wynosi maksymalnie 25%. 
Głębokość kanałów wynosi od 1.20m do 2,0m. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem 

wiedzy technicznej, należytą starannością, obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem 

przepisów BHP i ppoż. obowiązujących ogólnie. 

§ 2 

1. Prace objęte umową zostaną zakończone w terminie do ………………………. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia prowadzenia robót 

niezgodnie z przyjętymi ustaleniami, wytycznymi zlecającego, aktualną wiedzą techniczną lub przepisami BHP. 

 

§ 3 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy ustalono jako wynagrodzenie 
ryczałtowe na kwotę:  

wartość usługi netto...........................................zł 
(słownie.........................................................................................................................) 
Stawka VAT ………….(%) 
Kwota VAT………..........................................zł 
(słownie.........................................................................................................................) 
Cena brutto.......................................................zł  
(słownie.........................................................................................................................) 

2. Rozliczenie nastąpi w oparciu o kwotę podaną w ust.1 fakturą jednorazową, po zakończeniu i odbiorze robót. 
3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez przedstawicieli stron umowy. 

 

§ 4 

Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty wynagrodzenia określonego w §3 umowy w terminie do 21 dni od 

daty otrzymania faktury, przelewem na konto Wykonawcy. 

 



§ 5 

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  NIP 638–179–18-16. 

§ 6 

Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszelkich informacji i szkiców ułatwiających wykonanie 

zlecenia.  

§ 7 

1. Ze strony Wykonawcy prace będące przedmiotem umowy koordynował będzie pan ……………………………… 

2. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do nadzoru i podpisywania dokumentów stanowiących podstawę 

rozliczeń wykonanych robót jest inż. Janusz Mazur tel. 218-81-82; kom. 693 077 992  

 

§ 8 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonane lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci kary umowne za: 

a) niedotrzymanie terminu zakończenia robót w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień 

przekroczenia terminu, łącznie do 10% wartości zamówienia. 

b) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%  

wartości wynagrodzenia umownego.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron, z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego. 

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. 
 

§ 9 

Wykonawca udziela na wykonane roboty rocznej gwarancji  biegnącej od daty odbioru końcowego. 
 

§ 10 

1. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może udostępniać i rozpowszechniać informacji, danych technicznych 

lub ekonomicznych w posiadanie których wszedł w trakcie realizacji umowy i z nią związanych. 

2. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy 

z winy Wykonawcy oraz obciążenia go kosztami wynikającymi z tego faktu. 
 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

i inne obowiązujące w tym zakresie. 

§ 12 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 
 

§ 13 

Wszelkie spory na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają rozpoznaniu właściwym rzeczowo sądom 

powszechnym. 

§ 14 

Integralnym załącznikiem niniejszej umowy jest: 
 oferta Wykonawcy wraz z załącznikami z dnia …………….., stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących  egzemplarzach, z czego  dwa (2)  egzemplarze dla Zamawiającego 

i jeden (1) dla Wykonawcy. 

 

 

 

……………………………………… ………………………………………… 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 
 
 


