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UMOWA NR […] 

 

zawarta w dniu […] w Knurowie, pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie 

z siedzibą w Knurowie przy ul. Szpitalnej 11,  

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym  

w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308355 

NIP 969–12–01–897, REGON 276575519, 

reprezentowanym przez: 

inż. Bogusława Tyszkowskiego – Prezesa Zarządu 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

[…] z siedzibą w: […] wpisanym do:  […] NIP: […] REGON […] 

reprezentowanym przez: […] 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie remontów nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy 

Knurów po robotach wodociągowo – kanalizacyjnych. 

2. Zakres remontu nawierzchni asfaltowej obejmuje: 

1) cięcie nawierzchni asfaltowej, 

2) uzupełnienie podbudowy, 

3) mechaniczne zagęszczenie i nadanie regularnych kształtów ubytku, 

4) odtworzenie nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna 6 cm), 

5) prace porządkowe. 

3. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace określone w ust. 1 i 2 

na warunkach określonych w niniejszej umowie.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w tym ustawą Prawo budowlane i przepisami BHP, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki 

budowlanej i ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz dysponuje sprzętem 

i osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zapewniając tym samym należyte wykonanie 

przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, iż posiada ważną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej  

i zadba, aby była ważna przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 

7. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 

nie może posługiwać się podmiotami trzecimi (podwykonawcami). 

8. Dla koordynacji czynności związanych z wykonywaniem robót Strony wyznaczają następujące 

osoby:  

1) ze strony    Wykonawcy       – […] tel. […]; 

2) ze strony Zamawiającego – mgr inż. Arkadiusz Tomczak – Kierownik Działu Wody  

tel. 32/ 33 00 170, 609 190 971; 

        inż. Stanisław Jankowski – Kierownik Działu Ścieków tel. 32/ 23 66 505, 601 545 257. 

9. Wskazane wyżej osoby będą w szczególności uprawnione do przekazywania terenu budowy, 

podpisywania notatek roboczych, przeprowadzania odbiorów i podpisywania protokołów odbioru. 

Strony mogą dodatkowo upoważnić również inne osoby do wykonywania powyższych czynności. 

§ 2 

1. Roboty wykonywane będą na podstawie odrębnych zleceń cząstkowych składanych Wykonawcy 

pocztą elektroniczną na adres: […]. Otrzymanie zlecenia cząstkowego przez Wykonawcę jest 

jednoznaczne z przyjęciem zlecenia. 

2. Każdorazowo w zleceniu cząstkowym Zamawiający obowiązany będzie podać miejsce i termin 

wykonania robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia robót w terminie określonym w zleceniu,  

po protokolarnym przekazaniu terenu budowy. Termin wykonania poszczególnych zleceń 

cząstkowych określany będzie przez Zamawiającego oddzielnie dla każdego zlecenia. 
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§ 3 

1. Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 

odpowiednio zabezpieczyć teren budowy i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób 

realizujących przedmiot umowy oraz mienie znajdujące się w jego obrębie. 

2. W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

1) szkody wyrządzone podczas lub przy okazji wykonywania robót osobom trzecim, 

2) uszkodzenie mienia osób trzecich, 

3) bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego, 

4) utrzymanie w stałej czystości zajętego odcinka pasa drogowego, 

5) skutki wynikające z zajęcia większej powierzchni pasa drogi niż wymagana dla 

przeprowadzenia robót, w tym składowania potrzebnych materiałów lub powstałego urobku. 

3. Wykonawca po zakończeniu robót doprowadzi teren robót do stanu pierwotnego. 

§ 4 

1. Roboty winny zostać zakończone w terminie określonym w zleceniu cząstkowym. 

2. W wyjątkowych przypadkach, gdy z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych 

albo innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy zakończenie robót w terminie określonym 

w zleceniu cząstkowym nie będzie możliwe, termin ten zostanie odpowiednio przedłużony, 

co strony potwierdzą w pisemnej notatce służbowej. Data zakończenia robót objętych danym 

zleceniem wskazana w protokole odbioru robót jest datą zakończenia zlecenia. 

3. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru komisja składająca się z przedstawicieli 

Stron dokonywać będzie protokolarnego odbioru robót. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do rozpoczęcia odbioru robót w terminie do 3 dni od zgłoszenia 

gotowości do odbioru. 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru 

końcowego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

6. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego, w toku czynności odbiorowych, zastrzeżeń  

co do jakości lub ewentualnych wad albo usterek wykonanych robót Wykonawca jest zobowiązany 

do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Niezwłocznie po usunięciu wad lub usterek przeprowadzony zostanie ponowny odbiór wykonanych 

robót, przy czym jako datę wykonania robót przyjmować się będzie datę podpisania protokołu 

odbioru potwierdzającego ich prawidłowe wykonanie. 

§ 5 

1. Za wykonanie robót objętych przedmiotem umowy Wykonawca otrzymywać będzie 

wynagrodzenie obliczone na podstawie ilości m2 wyremontowanej nawierzchni 

przy uwzględnieniu: 

1) jednostkowej ceny ryczałtowej za wyremontowanie do 5 m2 nawierzchni asfaltowej  

w wysokości: […] zł netto + należny podatek VAT,  

2) jednostkowej ceny w wysokości: […] zł netto + należny podatek VAT za każdy kolejny 

rozpoczęty m2 wyremontowanej nawierzchni asfaltowej w przypadku przekroczenia 5 m2,  

 zgodnie z Formularzem oferty, którego kserokopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Ceny jednostkowe określone w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy są ostateczne i nie mogą ulec 

zmianie. 

3. Każdorazowo po odbiorze przez Zamawiającego wykonanych robót oraz zatwierdzeniu 

powykonawczego obmiaru robót Wykonawca wystawi fakturę VAT, do której dołączy obustronnie 

podpisany protokół odbioru przedmiotowych prac oraz zatwierdzony powykonawczy obmiar robót. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy w niej 

wskazany. 

5. Za dzień zapłaty uważana będzie data obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji z tytułu wad fizycznych wykonanych robót 

na okres 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót określonych 

w zleceniu cząstkowym.  

2. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) usunięcia wady fizycznej rzeczy lub 

2) wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą jego części od nowa – w przypadku, kiedy 

usunięcie wady istotnej nie jest możliwe. 
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3. Ewentualne zaistniałe usterki lub wady wykryte w okresie trwania gwarancji Wykonawca 

zobowiązuje się usuwać na własny koszt, w terminie do dwóch dni roboczych od chwili otrzymania 

zawiadomienia od Zamawiającego. 

4. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, termin usunięcia wad 

lub usterek może zostać przez Zamawiającego przedłużony. 

5. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w ust. 3 Zamawiającemu przysługuje prawo 

do usunięcia ich we własnym zakresie lub zlecenie tych czynności osobom trzecim na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji.  

6. Usunięcie wad i usterek w okresie gwarancji potwierdzane będzie protokołem podpisanym przez 

obie Strony. 

7. Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas usuwania usterek lub wad. 

§ 7 

1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony ustalają 

w  formie kar umownych.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu robót będących 

przedmiotem zlecenia w stosunku do terminu określonego w zleceniu cząstkowym, nie więcej 

niż 10 000,00 zł; 

2) w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek  

w okresie gwarancji licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, nie więcej  

niż 10 000,00 zł; 

3) w wysokości 10 000 zł gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za  które 

odpowiada Wykonawca. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

§ 8 

1. Umowę zawiera się na okres 2 lat, liczonych od daty zawarcia umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się z warunków umowy w szczególności nie dotrzymuje 

terminów zakończenia robót, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania ze skutkiem 

natychmiastowym niniejszej umowy oraz umów realizowanych na podstawie poszczególnych 

zleceń. 

3. Rozwiązanie Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego. 

§ 9 

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy Strony będą starały się rozwiązać  

w drodze ugody. W przypadku braku możliwości rozwiązania spornej kwestii we wskazany wyżej 

sposób spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej  

ze Stron. 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY  

 

 


