UMOWA nr …………………
zawarta w dniu ……………. r.
pomiędzy: Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą przy
ul. Nowodworskiej 1, 59 - 220 Legnica zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000064169; REGON 390038180, NIP 691-000-72-32, Kapitał Zakładowy
wpłacony 75.159.300 zł, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1/ Zbigniewa Mroza

- Prezesa Zarządu,

a
Panem ……………………………………. zamieszkałym w ………………………………………….,
PESEL ……………………………………., prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu
do CEiDG pod firmą ……………………………………………………………………………………..
z

siedzibą

…………………………………………………,

NIP

………………………………..,

REGON ……………………………………………, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
zwanymi w dalszej części stronami, została zawarta umowa o następującej treści:
Niniejszą umowę zawarto z zastosowaniem przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy,
usługi i roboty budowlane przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka
Akcyjna”.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn.: „Bezwykopowa naprawa
kanałów w Legnicy” w zakresie:
I. Bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów – packerów.
II. Bezwykopowa miejscowa naprawa przyłączy kanalizacyjnych metodą rękawów inwersyjnych
z wejściem od strony rewizji.
2. Prace remontowe będą zlecane faxem na nr …………………….. okresowo i każdorazowo będą
określać zakres napraw.
§2
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia podpisania do dnia 31.12.2018 r.
2. Strony zgodnie stwierdzają, że integralną część niniejszej umowy stanowią dokumenty:
- oferta Wykonawcy z dnia …………………. r., Warunki szczegółowe według Warunków
Zamówienia.
§3
1. Za wykonanie każdorazowego zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące
iloczyn zamówionych ilości i cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy według
poniższych tabel:
Długość
Cena netto
Średnica [mm]
packera [mb]
w zł
0,50
1,00
150
1,50
0,50
1,00
200
1,50
0,50
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250

300

350

400

500

600

1,00
1,50
0,50
1,00
1,50
0,50
1,00
1,50
0,50
1,00
1,50
0,50
1,00
1,50
0,50
1,00
1,50
Cena netto

Naprawy przyłączy kanalizacyjnych
Ø 150 mm, - koszt za 1 mb rękawa.
Założenie packero – kapelusza –
koszt za 1 szt.
Frezowanie [zł/h]

1 mb
1 szt.
zł/h

2. Do wymienionej w ust. 1 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości obowiązującej w
dniu wystawienia faktury.
3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje wszelkie prace niezbędne do
zrealizowania z punktu widzenia celu, jaki ma być osiągnięty w ramach niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił wszelkie okoliczności mające wpływ na ceny jednostkowe i
niniejszym zrzeka się jakichkolwiek praw do domagania się w przyszłości ich zmiany.
5. Zlecone przez Zamawiającego prace będą wykonywane z materiałów Wykonawcy.
6. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia materiałów filmowych w zapisie cyfrowym na płycie
DVD przed i po każdorazowej naprawie.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
§4
1. Obowiązki Zamawiającego:
 Plany sytuacyjno – wysokościowe odcinka kanału, przeznaczonego do naprawy, z
zaznaczonym miejscem uszkodzenia.
 Zapewnienie dojazdu na studnie rewizyjne po drodze utwardzonej,
 Zajęcie pasa ruchu na ulicach gdzie będzie wykonywana naprawa,
 Dostęp do wody z wyznaczonych hydrantów,
 Miejsce na zrzut osadów po czyszczeniu i frezowaniu kanalizacji,
 Miejsce parkingowe dla pojazdów wykonujących usługę.
2. Zamawiający wyznacza do kontaktu i uzgodnień wykonywanych prac:
Kierownik Działu Sieci Kanalizacyjnej – Anna Górawska, tel. (76) 85 54 741.
3. Wykonawca
wyznacza
do
kontaktu
i
uzgodnień
wykonywanych
prac:
………………………………………………………………………………………..
§5
Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po komisyjnym odbiorze i
obustronnym podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez uwag dla każdego zakresu oddzielnie
(ulicy). Do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi:
1. Obowiązujące Normy PN w zakresie rękawów.
2. Deklarację zgodności.
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Materiały filmowe w zapisie cyfrowym na płycie DVD przed i po każdorazowej naprawie.
§6
1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy po zakończeniu prac nastąpi w terminie 21 dni po
przedstawieniu przez wykonawcę faktury VAT wraz z protokołem odbioru końcowego bez uwag.
2. Za datę zapłaty należności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§7
1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują w
szczególności następujące uprawnienia:
l/ Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności lub odmówić odbioru przedmiotu
wykonania do czasu usunięcia wad.
2/ Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a/ jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej, obniżyć
wynagrodzenie;
b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania umowy po raz drugi zachowując prawo domagania
się kar umownych z tytułu opóźnienia.
2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
§8
1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:
a) w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanego zlecenia, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu
przedmiotu umowy,
b) w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanego zlecenia, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu
wad lub usterek w przedmiocie umowy stwierdzonych przez Zamawiającego w protokole
odbioru prac, począwszy od dnia następującego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na
piśmie do ich usunięcia przez Wykonawcę,
c) w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanego zlecenia, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu
wad lub usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w przedmiocie umowy w okresie
gwarancji, począwszy od dnia następującego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na
piśmie do ich usunięcia przez Wykonawcę,
d) w wysokości 10.000,00 zł netto, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego w wysokości 10.000,00 zł netto.
3. W sytuacji, gdy wartość poniesionej szkody przewyższa naliczone kary umowne strony mają prawo
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§9
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy.
2. Okres gwarancji ustala się na ……… lat od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.
3. Termin do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi upływa po 12 miesiącach od zakończenia okresu
gwarancji.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub usterek w terminie
uzgodnionym między stronami, nie dłuższym jednak niż 7 dni od daty pisemnego powiadomienia
przez Zamawiającego. Jeśli usunięcie wady w przewidywanym powyżej terminie będzie
niemożliwe ze względów technicznych, strony uzgodnią inny termin.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego, w przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i
rękojmi i ich nie usunięcia w terminie, o którym mowa w ust. 4, bez dodatkowego wezwania na
koszt i ryzyko Wykonawcy do usunięcia lub zlecenia usunięcia wady bez utraty prawa do gwarancji
i rękojmi.
§ 10
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a). w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia umowy.
3.
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Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może wyłącznie żądać należnego wynagrodzenia
z tytułu wykonania części umowy, wg czynników cenotwórczych zastosowanych w ofercie
przetargowej.
b). jeżeli Wykonawca, mimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje prac zgodnie z
warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji prac wg stanu na dzień odstąpienia od umowy.
4. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
która odstąpiła od umowy.
5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 15 dni usunie z miejsca realizacji prac urządzenia
zaplecza przez niego dostarczone, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.
§ 11
Zmiany i uzupełnienia do umowy mogą być dokonane jedynie w formie aneksu podpisanego przez obie
stron pod rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
każdej ze stron.

Niniejszą umowę podpisano dnia ………………………………
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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