Inwestor : Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Getta 9 - 11, 68 -200 Żary

Załącznik nr 2

PROJEKT UMOWY

UMOWA nr DI/---/2021
Zawarta w dniu ---.---.2021r. w Żarach pomiędzy:
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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
– Marka Goraja
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
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 „Wykonawcą”
*- niepotrzebne skreślić

Niniejszą umowę zawiera się na podstawie:
- Oferty Wykonawcy z dnia ---.---.2021 r.
- postępowanie przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2021 Prezesa Zarządu ZWiK
Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach z dnia 19.03.2021 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu
udzielania przez ZWiK Sp. z o.o. zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty
130 000 PLN.
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na:
wykonaniu robót polegających na odbudowie nawierzchni drogowych po wykopach
związanych z budową, remontami oraz usuwaniem awarii infrastruktury wodociągowej
i kanalizacyjnej na obszarze działania ZWiK Sp. z o.o. w Żarach (miasto Żary, miejscowości
na terenie Gminy Żary – Grabik, Mirostowice Dolne, Sieniawa Żarska).

1.
2.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy: 24 m-ce od daty podpisania umowy lub do
wyczerpania ogólnej wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy.
Zakres wykonania poszczególnych prac określą każdorazowo pisemne zlecenia.
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Termin realizacji pojedynczego zlecenia do 3 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia.
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.
7. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy, który wskaże na fakturze będzie rachunkiem
znajdującym się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie
podatników VAT.
8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT o następującym numerze
identyfikacji podatkowej NIP: -------------. W przypadku zmiany statusu Wykonawcy jako
podatnika podatku VAT czynnego Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie
Zamawiającego w terminie do trzech dni roboczych od dnia zdarzenia.
9. Wykonawca zobowiązany jest wystawić daną fakturę na rzecz Zamawiającego za wykonane
roboty nie wcześniej niż w dniu powstania obowiązku podatkowego lub w dniu podpisania przez
obie strony protokołu odbioru końcowego robót, ale nie później niż do końca miesiąca, w którym
czynność tą dokonano.
10. Za dzień zapłaty strony uważać będą datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§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,
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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.
Łączna suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 70% całkowitego
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku zwłoki w zapłacie należności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe
w wysokości określonej zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 424 z późn. zm.)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody na podstawie
przepisów k.c.
W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je
według swego wyboru potrącić z jakichkolwiek wierzytelności Wykonawcy.
W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych
terminów.

§6
Wykonawca udziela 24 m-ce gwarancji na wykonane roboty licząc od daty zakończenia umowy.

1.
2.
3.
4.
5.

§7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem
nieważności.
Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Spory wynikłe z realizacji umowy rozpoznawać będzie sąd właściwy miejscowo dla
Zamawiającego.
Załączniki do niniejszej umowy:
a) Załącznik nr 1 – kopia formularza oferta

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

