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UMOWA  …../2018/Z/MK 

 
zawarta w dniu ………………… r. pomiędzy: 
 

   Gminnym Systemem Wodociągów i Kanalizacji KAMIENICA Sp. z o.o.,  
   Stara Kamienica 149a, 58 - 512  Stara Kamienica 
   Reprezentowaną przez: 
   Prezesa Zarządu – Bożenę Krausiewicz 
   NIP:         611-271-79-18 
   REGON:   021550827 
   zwaną dalej Zamawiającym  
 
a 
Panem/Panią …………………………………………. 
Prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod nazwą: ……………………………………………………….. 

 

NIP:………………………………….. 
REGON………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 
 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie  pn. 

Przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej w ramach projektu pn. 

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej   w miejscowości  Mała Kamienica” 
2. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej  inwestycji, zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu 
ofertowym                 Nr sprawy: ZO/6/18  z dnia 19.03.2018r. 
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług geodezyjnych zgodnie zobowiązującymi przepisami i  zasadami. 
4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia w zakresie objętym umową. 
5. Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe ZO/ 6/18 z dnia 19.03.2018r.  oraz oferta cenowa Wykonawcy 
z dnia …………………….. r. 
 

§ 2 Do uszczegółowienia po wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

1. Termin realizacji zamówienia- cykl 271 kolejnych dni kalendarzowych ( tj. orientacyjnie od 05.04.2018 r. do 
31.12.2018r.) 
a) termin rozpoczęcia –od dnia  zawarcia umowy, tj. od dnia….. 
b) termin zakończenia -31.12.2018r. 

 
§ 3 

1.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się zgodnie z ofertą Wykonawcy w kwocie 
łącznej: brutto ……………………. zł,(słownie: ……………………………………………………………………..) 
 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 1, rozliczane będzie na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę.  
3 .Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia faktur częściowych do wartości ceny umownej. 
4. Zamawiający ustala terminy płatności faktur: 
(a) Pierwsza płatność –złożenie faktury 29 czerwca 2018 r. w kwocie do 50% wartości Ceny umownej z terminem 
płatności do 30 dni. 
b) Druga płatność–po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, podpisaniu przez Zamawiającego końcowego 
protokołu odbioru i złożeniu przez wykonawcę końcowego rozliczenia zadania sprawdzonego przez Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego,15.01.2019r.,z terminem płatności do 30 dni 
 

     Z siedzibą  w……………………………………………………………………………………………………………….. 
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5. Zwłoka w zapłacie należności, o której mowa w pkt. 3 stanowi podstawę do naliczenia odsetek ustawowych. 
6.Należności będą regulowane z konta Zamawiającego przelewem wyłącznie na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze.  

§ 4 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty zamówienia 
określonego w § 3 ust 1. 
b) za przekroczenie terminu wykonania zamówienia w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego określonego                    
w § 3 ust 1 za każdy dzień zwłoki. 
2.Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego                  
na zasadach ogólnych. 
3. Zamawiający może potrącać kary umowne bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy, choćby obie należności 
nie były wymagalne. 

§ 5 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku nie stosuje się zapisów 
dotyczących kar umownych. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy po udokumentowaniu poniesienia kosztów. 
 
 

§ 6 
1. Zamawiający ustanawia do  podejmowania wszystkich decyzji związanych z realizacją usługi Panią/Pana  
………………………………………………….  tel. …………………………………..  
2. Zamawiający wyznacza do pełnienia Nadzoru inwestorskiego: 
Panią /Pana  ………………………………… ………………………... ,  tel…………………………… 

3. Wykonawca ustanawia do kontaktów związanych z realizacją usługi Panią/Pana  
………………………………………………….  tel. …………………………………..  

§ 7 
W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuje w razie potrzeby do osobistego stawiennictwa przed 
sądem oraz innymi organami administracji publicznej w celu reprezentowania interesów Zamawiającego. 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo 
budowlane. 

§ 9 
Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą 
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu przez właściwy dla 
Zamawiającego sąd powszechny. 

§ 10 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego                                    
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA 

 


