
Wzór  umowy 

 UMOWA 

 

Zawarta w dniu …………………. r.   w Wierzbicy pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji 
w Wierzbicy ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, NIP  9482248713 reprezentowaną przez : 

P. Rafał Pyrka – P.O. Kierownika 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, 

a firmą ………………………………………………………………………….  

 reprezentowaną przez: 

 P.  ………………………………….. 

  

§1 

1.Zamawiający zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą ,, Regeneracja 
dwóch studni głębinowych w Zalesicach’ 
2.Integralną część umowy stanowi   
- oferta wykonawcy 

3. Zakres prac obejmuje; 

- Inspekcję dwóch studni kamerą przed regeneracją w celu określenia jej aktualnego stanu                  
technicznego. 
- Kompleksowe pomiary wielkości studni i badania wydajności przed regeneracja. 
- Analizę pomiarów w celu określenia przebiegu regeneracji studni. 
- Wykonanie regeneracji studni metodą hydromechaniczną połączoną z chemiczną a w przypadku 
konieczności zastosowanie głowic ultradźwiękowych. 
- Pompowanie oczyszczające - pomiarowe po wykonaniu regeneracji 
- Inspekcja studni podwodną kamerą. 
- Dezynfekcja studni oraz wykonanie badań laboratoryjnych przydatności wody do spożycia przed 
ponownym włączeniem do sieci. 
- Opracowanie pełnego sprawozdania w wersji papierowej oraz elektronicznej z przeprowadzonych 
prac 
 
4. Zamawiający przygotuję studnie do wykonani prac wskazanych w pkt 3. 

5. Prace należy przeprowadzić w sposób umożliwiający ciągłom pracę ujęcia (doastarczanie wody 
do odbiorców).   

§2 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie w terminie 

od ……………………………do …………………………... 

 

 



§3 

1.Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

kwotę  ……………….. zł brutto  (słownie; ………………………………………..  zł) 

2. Numer rachunku bankowego na który Zamawiający będzie dokonywał zapłaty 

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

3.Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od 
daty  otrzymania faktury. 

 

4. Podstawą do wystawienia faktury przez Zleceniobiorcę jest podpisanie przez obie strony  protokołu 
odbioru robót 

 

§4 

Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania prac nie objętych 
zakresem rzeczowym zgodnie z ofertą, Zleceniobiorca wykona je po uzyskaniu pisemnej na to zgody 
Zamawiającego i za dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym pomiędzy stronami. 

 

§5 

1.Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1.Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia kar umownych Zleceniobiorcy: 

-  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi  

odpowiedzialność w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.1, 

- za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 0,1% (wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w   §3 ust.1) za każdy dzień zwłoki licząc od terminu podanego w   §3 ust.3. 

  

2.2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu następujących kar umownych: 

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.1 za każdy dzień zwłoki 
licząc od terminu umownego określonego w §2 ust.1 

- za zwłokę w usunięciu wad projektu w wysokości 0,1% (wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w §3 ust.1), za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego prze obie strony terminu 
usunięcia wad. 

 



- za odstąpienie od przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Zleceniobiorca, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w  §3 ust.1 

 

§6 

 

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie  ………………………………………..    

 

§7 

 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w drodze pisemnych aneksów do umowy za 
zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§8 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§9 

 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy. 

  

  

       Zamawiający                                                                                              Zleceniobiorca 

  

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

  

  

 
                 


