
Załącznik nr 2 
PROJEKT UMOWY nr DI/----/2019 

 
Zawarta w dniu ---.08.2019r. w Żarach pomiędzy: 
Zakładem Wodoci ągów i Kanalizacji Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią  
z siedzibą w Żarach; ul. Bohaterów Getta 9-11; 68-200 Żary, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział 
Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323263, NIP 928-203-33-04, 
REGON: 080315632,  
reprezentowaną przez: 
Prezesa Zarządu  – Zdzisława Czekalskiego 
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiaj ącym” 
a   

………………………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w ……………, ul. …………., …-… ……………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………….., …..Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………………….*,  

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* 
NIP ………………… , REGON: …………………..,  
reprezentowaną przez: 
………………………    - …………………………….. 

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawc ą”  
*- niepotrzebne skreślić 

 
 
Niniejszą umowę zawiera się na podstawie: 
- Oferty Wykonawcy z dnia ---.---.2019r. 
- postępowanie przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2015 Prezesa Zarządu ZWiK 

Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach z dnia 29.12.2015r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu 
udzielania przez ZWiK Sp. z o.o. zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
równowartości kwoty 30 000 euro. 

 
§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na:  
wykonaniu robót polegaj ących na odbudowie nawierzchni drogowych po wykopach  
związanych z budow ą, remontami oraz usuwaniem awarii infrastruktury wo doci ągowej 
i kanalizacyjnej na obszarze działania ZWiK Sp. z o .o. w Żarach (miasto Żary, miejscowo ści 
na terenie Gminy Żary – Grabik, Mirostowice Dolne, Sieniawa Żarska). 
 

§ 2 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 24 m-ce od daty podpisania umowy lub do 

wyczerpania ogólnej warto ści umowy okre ślonej w § 3 ust. 1 umowy.  
2. Zakres wykonania poszczególnych prac określą każdorazowo pisemne zlecenia. 
3. Termin realizacji pojedynczego zlecenia do 3 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia. 



4. W przypadku niezrealizowania robót w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający może zlecić 
zrealizowanie zadania innemu podmiotowi na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

 
§ 3 

1. Wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty ----- zł netto (słownie: ----- złotych 
00/100). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej wartości umowy, a Wykonawcy 
nie będzie z tego tytułu przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń. 

3. Ustala się obowiązującą przez cały czas trwania umowy jednostkową stawkę utwardzenia 
1 m2 nawierzchni na kwotę ----- zł netto  zgodnie z przedłożoną ofertą. 

4. Tytułem realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje każdorazowo po wykonaniu 
zlecenia, wynagrodzenie w kwocie wynikającej z iloczynu m2 wykonanych prac i ceny 
jednostkowej określonej w ust. 3. 

5. Zapłata za wykonane każdorazowo prace nastąpi w terminie 21 dni od daty odbioru prac 
i dostarczenia faktury Zamawiającemu. 

6. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
 

§ 4 
1. Z ramienia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialny jest:  

Pan/Pani …………………………… – tel. ……………. lub kom. …-…-… 
2. W imieniu Zamawiającego nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy pełnić będzie: 

Pan Jerzy Przyłucki – Kierownik ds. Eksploatacji Sieci Wodno – Kanalizacyjnej – tel. 068/479-
46-52 lub kom. 500-579-365 
 

§ 5 
1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne za: 

1) Zwłokę w wykonaniu zleconych prac w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3 
ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonego od terminu wyznaczonego do wykonania prac, 

2) Zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wady, 

3) 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia Wykonawcy od 
realizacji umowy. 

4) 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia Zamawiającego od 
realizacji umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w płatności 
którejkolwiek faktury. 

3. W przypadku gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych Zamawiający będzie dochodził 
odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 6 

Wykonawca udziela 24 m-ce gwarancji na wykonane roboty licząc od daty zakończenia umowy. 
 

§ 7 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem 

nieważności. 



3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
4. Spory wynikłe z realizacji umowy rozpoznawać będzie sąd właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 
5. Załączniki do niniejszej umowy: 

a) Załącznik nr 1 – kopia formularza oferta 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:        WYKONAWCA: 
 


