WZÓR UMOWY nr ZK-O.253....2019
na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Dębe Wielkie

zawarta w dniu ………...2019 roku w Dębem Wielkim pomiędzy:
Gminą Dębe Wielkie z siedzibą w Dębem Wielkim (05-311), przy ul. Strażackiej 3,
REGON 711582641, NIP 822-21-46-636, w imieniu której działa samorządowy zakład
budżetowy gminy - Zakład Komunalny w Dębem Wielkim z siedzibą w Dębem Wielkim
(05-311), przy ul. Zielonej 3, reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Komunalnego Panią
Grażynę Pechcin, zwaną dalej Zamawiającym
a
………………………………………….
z
siedzibą
………………………….
NIP ………………….., REGON ………………………………, zwanym dalej Wykonawcą.
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.) oraz z obowiązującym w Zakładzie Komunalnym
w Dębem Wielkim Regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto strony postanawiając zawrzeć
umowę o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na
budowie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach z terenu gminy Dębe Wielkie.
2. Zakres robót do wykonania: zgodnie ze zleceniem Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim.
§2
Wykonawca będzie realizował zamówienie w terminie do 31.12.2019 r.
§3
Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty objęte umową własnymi siłami.
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego zostanie skalkulowane
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy określone na podstawie złożonej oferty
Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 zostanie wypłacone na konto Wykonawcy na
podstawie faktury w ciągu 30 dni od jej złożenia.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół przekazania wykonanych robót podpisany przez
Zamawiającego, sporządzony na podstawie protokołów częściowych podpisanych przez
mieszkańców, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.
4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonaniu odbioru przyłącza/y w terminie 3 dni od dnia
zgłoszenia i dostarczenia przez Wykonawcę protokołów częściowych podpisanych przez
mieszkańców.

§5
Strony ustaliły, iż przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów Wykonawcy przy użyciu
urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) użycia materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty,
2) okazanie na żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów certyfikatów
zgodności z P.N. i według obowiązujących przepisów,
3) zabezpieczenia terenu budowy – oznakowania,
4) zabezpieczenia ruchu na czas prowadzenia robót instalacyjnych,
5) zapewnienia na terenie budowy należytego ładu, porządku i przestrzegania przepisów BHP,
6) uporządkowania terenu budowy do stanu przed rozpoczęciem robót w terminie nie później niż
termin odbioru robót,
7) protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za organizację i bezpieczeństwo robót będących
przedmiotem umowy.
§7
1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot niniejszej umowy.
2. W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we
własnym zakresie wad stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego.
3. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, Zamawiający usunie wady we własnym
zakresie, kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci usunięcie
wad osobie trzeciej (innemu wykonawcy), a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę.
§8
Strony z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ustalają kary umowne
w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rękojmi w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz
odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
w wysokości 20 000,00 zł w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od umowy,
2) W przypadku nieprzystąpienia do robót Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od
umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu i obciążenia karą Wykonawcy w wysokości
20 000,00 zł płatną w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od umowy,
3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
w wysokości 20 000,00 zł w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od umowy,
b) za opóźnienie w dokonaniu odbioru w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień
opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na dokonanie odbioru.

4) Zamawiający, ma prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązań wynikających z wystawionych
przez Wykonawcę faktur o kwotę naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania
poniesionej szkody i składania przez strony dodatkowych oświadczeń.
5) Jeżeli kary nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§9
1. Żadne ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy.
2. Za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w wyniku prowadzenia robót odpowiedzialność
ponosi Wykonawca.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy,
a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.
§12
Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy według
siedziby Zamawiającego.
§13
Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Komunalny w Dębem Wielkim
(ul. Zielona 3, 05-311 Dębe Wielkie).
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Komunalnym w Dębem Wielkim możliwy
jest pod adresem email: inspektor@cbi24.pl.
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonywania zadań przez
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim oraz określony przepisami powszechnie obowiązującego
prawa.
6) Posiada Pana/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Ma Pana/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową zawarcia umowy.

§14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

dwa

egzemplarze

WYKONAWCA:

dla

Załącznik nr 1
do umowy nr ZK-O.253….2019
na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Dębe Wielkie
z dnia ……………….2019 r.

Poz.
1.
2.
3.

Część składowa przyłącza kanalizacyjnego
Koszt wykonania 1 mb przyłącza kanalizacyjnego z PVC 160
x 4,0 mm
Koszt wykonania 1 mb przyłącza kanalizacyjnego z PVC 200
x 4,0 mm
Studnia kanalizacyjna 315425 (kpl.)

Cena netto
(zł)

Cena brutto
(zł)

Załącznik nr 2
do umowy nr ZK-O.253…..2019
na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Dębe Wielkie
z dnia ……….2019 r.

Dębe Wielkie, dn. …………………………..

ZLECENIE/POTWIERDZENIE WYKONANIA USŁUGI
Zleceniodawca (dane do wystawienia faktury)

Nazwisko i imię/firma……………………………………………

ZAKŁAD KOMUNALNY

Adres ……………………………………………………………..

W DĘBEM WIELKIM

NIP ……………………………………………………………….

UL. ZIELONA 3

Tel…………………………………………………………………

05-311 DĘBE WIELKIE

Usługa w zakresie:

NIP 8222278065

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
1. Studnia kanalizacyjna - …… szt
2. Długość i średnica przyłącza L - …….. Ø - …………
Miejsce wykonania usługi:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
(czytelny podpis Zleceniodawcy)

POTWIERDZENIE WYKONANIA USŁUGI
(stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT)

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
1. Studnia kanalizacyjna - …… szt
2. Długość i średnica przyłącza L - …….. Ø - …………
3. Stan wodomierza: ………………………
Data wykonania usługi: ………………………….

…………………………………………..
Usługę wykonał-czytelny podpis

…………………………………………..
potwierdzenie wykonania usługi- Zleceniodawca

