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UMOWA NR ……….. 

W dniu ……………….r. w Strzeleczkach pomiędzy: 

Gminą Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, posiadającą nr NIP 1990090013, 

w imieniu której działają: 

Marek Pietruszka – Wójta Gminy Strzeleczki, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Gabrieli Bartoń  

zwaną w treści umowy „Zamawiającym",  

a  

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

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

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

reprezentowaną przez: ………………………………………………….. 

zwaną w treści umowy „Wykonawcą", 

łącznie zwanymi „Stronami”, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. 

Na podstawie Regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu  

Gminy Strzeleczki przyjętego Zarządzeniem Nr 443/18 Wójta Gminy Strzeleczki  

z dnia 27.06.2018 r. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:  

„Roboty umocnieniowe dna rzeki Browieniecki wraz z umocnieniem przeciwległej skarpy  

w obrębie wylotu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków „Zielina”, działka  

nr 1326 k.m.5, obręb Kujawy.” 

§ 2. 

Zakres niniejszej umowy obejmuje: 

1. Demontaż istniejących płyt betonowych typu JOMB z dna rzeki Browieniecki w obrębie 

wylotu oczyszczonych ścieków. 

2. Wykonanie umocnienia dna rzeki nowymi płytami betonowymi typu JOMB o grubości  

min. 10 cm powyżej i poniżej licząc od miejsca wylotu po 5 m, łącznie 10 m.  

3. Zamontowanie gurtu betonowego w dnie cieku od górnej i dolnej wody bezpośrednio  

przed zabudowanymi płytami. 

4. Wszystkie umocnienia dna muszą być wykonane na rzędnej dna twardego, w taki sposób 

aby nie powodowały podpiętrzeń wody. 

5. Wykonanie umocnienia przeciwległej skarpy na wprost wylotu oczyszczalni, nowymi płytami 

betonowymi typu JOMB o grubości min. 10 cm na długości min. 2 m. 

6. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania ponosi Wykonawca. 

7. Wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z ww. zakresem i być wykonane zgodnie  

z zasadami branżowymi wykonywania robót ziemnych i urządzeń wodnomelioracyjnych 

oraz przepisami BHP. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie 

szkody spowodowane w miejscu realizacji robót w związku z prowadzonymi pracami,  

jak również za brak odpowiedniego zabezpieczenia terenu.  
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9. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia powstałe w toku prowadzenia robót, całkowitą 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia 

powstałych uszkodzeń do stanu sprzed uszkodzenia własnym staraniem. 

10. W czasie prowadzenia prac, Wykonawca nie może na działce rzeki ( tj. działka nr 1326) 

składować materiałów budowlanych, odpadów oraz wykonywać działań, które mogłyby 

zanieczyścić wody płynące rzeki Browieniecki.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po wykonaniu prac. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania i unieszkodliwienia zdemontowanych płyt 

betonowych typu JOMB oraz odpadów powstałych w związku prowadzonymi robotami  

na cieku Borowieckim w obrębie wylotu z oczyszczalni ścieku. 

13. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić, Zamawiającego, z co najmniej 10-dniowym 

wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac związanych z przedmiotem zamówienia. 

14. Do Wykonawcy należy ścisła współpraca z Zamawiającym.  

§ 3. 

Strony ustaliły termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 do dnia 20.05.2021 r. 

§ 4. 

1. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przedmiotu umowy jest protokół 

zdawczo-odbiorczy przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez obie Strony umowy. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do wystawienia faktury, obejmującej 

wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy. 

3. Jeżeli podczas odbioru prac zostanie stwierdzone, iż przedmiot umowy został wykonany 

wadliwie lub Wykonawca nie zrealizował wszystkich prac objętych zakresem niniejszej 

umowy, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i wyznaczyć Wykonawcy 

dodatkowy termin do usunięcia wad lub wykonania niezrealizowanej części robót.  

4. W przypadku gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie dodatkowym nie usunie wad 

stwierdzonych przy odbiorze lub nie wykona niezrealizowanej części robót, Zamawiający 

może żądać wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 

5. W przypadku, gdy stwierdzone wady uniemożliwiać będą użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodne z jego przeznaczeniem, Zamawiający będzie miał uprawnienie do odstąpienia  

od umowy lub żądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

§ 5. 

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

2. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego do uzgodnienia i odbioru dokumentacji jest:  

……………………………………………………………………………………………….. 

3. Wykonawcę reprezentuje: ………………………………………………………………... 
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§ 6. 

1. Strony ustalają, iż obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie w formie 
ryczałtu. 

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą 

…………………………………………………………………………………………………………..

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

3. Do wynagrodzenia określonego w ust. 2 zostanie doliczony podatek od towarów i usług 

według stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury VAT, która na dzień zawarcia 

umowy wynosi ……….%. Łącznie wynagrodzenie wyraża się kwotą 

…………………………………….……………………………………………………………..brutto 

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

§ 7. 

1. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury VAT (przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze VAT),  
za wykonanie przedmiotu zamówienia, w terminie 14 dni od daty jej złożenia 
Zamawiającemu po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru.  

2. Za zapłatę faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy termin płatności nie zostanie dotrzymany przez Zamawiającego, 

Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki za zwłokę. 

§ 8. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego brutto, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto, a każdy dzień zwłoki, w stosunku do uzgodnionego terminu, 

3) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancyjnymi rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

dzień zwłoki, w stosunku do uzgodnionego terminu, 

4) w przypadku nie usunięcia wad w terminie, kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 2) 

i 3), ulegają podwojeniu. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:  

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiada wyłącznie Zamawiający  

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Jeżeli wysokość ustalonych kar umownych nie pokryje powstałej szkody w pełni, strony 

mają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

§ 9. 

1. Wykonawca udzieli na piśmie gwarancji za wykonany i przekazany przedmiot umowy, 

dołączając dokument gwarancyjny do protokołu zdawczo – odbiorczego.  

2. Uzgodniony termin gwarancji wynosi dwa lata, od daty odbioru przedmiotu umowy.  

3. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady wykonanego przedmiotu 

umowy, Zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia:  

1) w przypadku, gdy wady nadawać się będą do usunięcia, może odmówić odbioru 

końcowego do czasu usunięcia wad, z zastrzeżeniem, iż w razie nieusunięcia  
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przez Wykonawcę wad w terminie ustalonym przez Strony, Zamawiający będzie 

uprawniony do odstąpienia od umowy, 

2) bez żądania usunięcia wad – uprawnienie do żądania obniżenia wynagrodzenia, 

3) w przypadku, gdy wady nie będą nadawać się do usunięcia Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy. 

§ 10. 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Strony dopuszczają dokonanie zmian w treści umowy, w następujących okolicznościach:  

1) Zmiana terminu realizacji zamówienia, w przypadku: 

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego, o okres umożliwiający osiągnięcie interesu przez Zamawiającego, 

b) działania siły wyższej – rozumianej jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie 

niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości 

zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły 

zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą 

starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych 

 – o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 

c) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

o okres niezbędny do wykonania tychże prac, 

e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, o okres niezbędny  

do ich wykonania. 

§ 11. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 12. 

Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze  

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 

..................................                               .................................. 


