
                                                      
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
ZAKŁAD BUDŻETOWY W BIAŁOBRZEGACH 

 

ul. Rzemieślnicza 30 

26-800 Białobrzegi

 

 

ROZDZIAŁ IV
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
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UMOWA NR ……../2015 – projekt umowy 

 

W dniu …..................... 2015r. w Białobrzegach, pomiędzy:  

 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji – Zakładem Budżetowym w Białobrzegach,    NIP 798-
000-49-08, Regon 670080632, z siedzibą: 26-800 Białobrzegi ul. Rzemieślnicza 30, zwanym 
dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowaną przez: 

p. ………………………………………………………………………………., 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej 
 
a  
firmą:  .................................................................................................................................................................................  
z siedzibą:  .......................................................................................................................................................................  , 
wpisaną do rejestru  ............................................................................................  pod nr  .......................................  , 
prowadzonego przez    ................................................................................................................................................  , 
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez: 

1) p. .  ..................................................................................................................................................................................  , 

2) p. .  ..................................................................................................................................................................................  , 

 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), po przeprowadzeniu drugiego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez 
kompletną dostawę wraz z montażem stacji zlewczej na Oczyszczalni Ścieków w 
Białobrzegach przy ul. Spacerowej” 

 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

Przedmiot umowy 
1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego wybrana została oferta Wykonawcy na wykonanie dostawy wraz z 
montażem stacji zlewczej o przepustowości w zakresie 90 - 100 m3/h na Oczyszczalni 
Ścieków  w Białobrzegach przy ul. Spacerowej. Zamówienie stanowi część Projektu pn. 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap I 
współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Działania 1.1 „Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”, priorytet I Gospodarka 
wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2007 – 2013, 

zgodnie ze złożonym Formularzem Ofertowym. 
2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt określony w ust. 1 spełnia parametry zgodne z zapisami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Specyfikacjami Technicznymi, które są 

integralnymi częściami niniejszej umowy. 

3. Sprzęt ma być fabrycznie nowy i pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta. 

 
§ 2 

Terminy 
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do ……………………. 2015 roku. 
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§ 3 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy: „Modernizacja oczyszczalni ścieków 
poprzez kompletną dostawę wraz z montażem stacji zlewczej na Oczyszczalni Ścieków 
w Białobrzegach przy ul. Spacerowej” 

 
….................................................... złotych netto (słownie: ………………… ……………….………………………… 

złotych ……/100) plus obowiązujący podatek VAT (….%), tj. brutto …………… złotych. 

 

2. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji, umowy płatne będą przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej, po 

odbiorze przedmiotu umowy, faktury VAT do siedziby Zamawiającego.  

3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia wskazanego w niniejszym 

paragrafie jest przedłożenie przez Wykonawcę dowodu zapłaty wynagrodzenia, jakie 

przypada podwykonawcom, wykonującym na zlecenie Wykonawcy, o której mowa w § 1 

umowy. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na ……………………………………………….. 

Termin gwarancji liczy się od daty odbioru. 

 

§ 4 
Osoby odpowiedzialne 

Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy będzie:  

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

 

Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Zamawiającego będzie:  

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

 

§ 5 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 5 % wynagrodzenia umownego, 

b) za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 500,00 złotych, 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego z zastrzeżeniem 

§6 ust. 1. 

                        
§ 6 

Postanowienia końcowe 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć z chwilą zawarcia umowy 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. Odstąpienie zwalnia Zamawiającego z zapłaty kary umownej. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 7 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców.  
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2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonywanych prac 

przez podwykonawców.  

 

§ 8 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział 

możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w formie aneksu w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 

I. Zmiany natury ogólnej, w szczególności: 

a) zmiana osób odpowiedzialnych za kontrakt i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, 

b) zmiana numerów kont bankowych, 

c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, 

d) wprowadzenie lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót. 

e) zmian w zakresie rozliczeń warunków płatności zawiązanych z zawarciem umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 

II. Zmiana okresu przewidzianego na ukończenie robót: 

1). Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 

a). klęski żywiołowe; 

b). warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

2). Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji tj. warunkami 

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: wykopaliska 

archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane obiekty budowlane; 

3). Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: 

a). wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

b). nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiającego , gdy opóźnienie to ma 

wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 

c). konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

d). zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o 

kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploratorów 

infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w tym: 

- przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulamin, a jeśli takich regulacji nie ma 

– typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organ administracji 

lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

- odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa 

udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 

4). Zmiany spowodowane koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego, w 

rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ 

na termin wykonania przedmiotu umowy. 

III.  Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 
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1). zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednia zgodą Zamawiającego,                                      

tj. możliwa powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie 

Wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie 

sprzeciwia się to postanowieniem SIWZ, 

2) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ   

3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; 

4) kolizja z planowanym lub równolegle prowadzonym przez inne podmioty inwestycji;                                 

(w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 

powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji); 

5) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 § 1 Kodeksu cywilnego, 

gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 

 
§ 9 

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą dla Sądu właściwego dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 11 
Umowę niniejszą sporządzoną w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy, 

trzy dla Zamawiającego. 

   
§ 12 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

 

a) Oferta Wykonawcy; 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

c) Parametry techniczne sprzętu. 

 

 

 

 

 Wykonawca        Zamawiający 

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

 


