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Załącznik nr 2 
 
 
 

U M O W A – projekt 
 

Zawarta w dniu ………………….. 2015r. w Mszanie Dolnej, pomiędzy: 
 
„GÓRNA RABA” Sp. z o. o. 
ul. Krakowska 27e, 34-730 Mszana Dolna, woj. małopolskie 
tel./fax 018 33 10 324 
e-mail: gornaraba@op.pl 
strona internetowa: www.gornaraba.pl 
NIP 681-18-02-943 
REGON 356267546 
KRS 0000212716 – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,  
                                XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy 9 107 300,00 zł, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym 
reprezentowanym przez:  

1. mgr inż. Roman Duchnik – Prezes Zarządu 
2. Aneta Brzezińska – Główny Księgowy 

 
a 
………………………………………… 
………………………………………… 
Tel./fax ………………………………. 
e-mail: ……………………………….. 
NIP …………………………………… 
REGON ……………………………… 
KRS ………………………………….. 
        ………………………………….. 
Kapitał zakładowy …………………. zł, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą 
reprezentowanym przez: 

1. ……………………………… 
2. ……………………………… 

 
Zawarta została umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1 
1.  Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza  

a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pod nazwą: Czyszczenie, monitoring 
oraz ocena stanu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Niedźwiedź  oraz Miasta Mszana Dolna„.  
Szczegółowy zakres usługi opisany jest w SIWZ. 

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy jest SIWZ /szczególnie warunki realizacji 
zamówienia/ oraz oferta Wykonawcy. 
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§ 2 
Obowiązki Wykonawcy: 

1. Wyczyszczenie kanalizacji sanitarnej 
a. Gmina Niedźwiedź - średnica kanału –  od 200 do 300  mm, długość ok. 

7 000 mb 
b. Miasto Mszana Dolna – średnica kanału –od  200 do 300 mm, długość ok. 

3 000 mb 
2. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za prawidłową organizację  

i bezpieczeństwo podczas wykonywania prac, a także prawidłowe zabezpieczenie 
miejsca wykonywanych robót w całym okresie trwania realizacji umowy tj. od dnia 
rozpoczęcia robót, aż do przekazania prac i spisania protokołu odbioru robót. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność (finansową i prawną) z tytułu realizacji 
niniejszej umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia. 
 

§ 3 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na: dzień podpisania 

niniejszej umowy. 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 

………dni licząc od dnia podpisania niniejszej umowy. 
 

§ 4 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

cenę umowną według wysokości ustalonej w ofercie Wykonawcy : 
 Cena jednostkowa za 1 mb wykonania przedmiotu zamówienia: 

cena netto............................................................................................................................zł 

(słownie: ..............................................................................................................................) 

podatek VAT ..….%...........................................................................................................zł 

cena brutto...........................................................................................................................zł 

(słownie: ..............................................................................................................................) 

2. W/w kwoty zawierają wszystkie składniki kosztów Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 

3. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie obliczane na podstawie ceny 
jednostkowej oferty x ilość mb wyczyszczonej sieci kanalizacji sanitarnej. 

4. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
podany na fakturze w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru, za faktycznie wyczyszczony odcinek 
kanalizacji. Terminem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
 

§ 5 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości  
o wystąpieniu istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 
części umowy, potwierdzane protokołem. 
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§ 6 
1. W przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę w rozpoczęciu lub zakończeniu 

wykonania przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary 
umownej w wysokości po 0,5 % wartości netto całej umowy podanej w ofercie 
Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego terminu. 

2. W przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę w rozpoczęciu robót przez 3 dni licząc od 
dnia, w którym roboty winny zostać rozpoczęte, Zamawiający jest uprawniony do 
odstąpienia od umowy w terminie 6 dni (licząc od zdarzenia warunkującego możliwość 
odstąpienia), bez konieczności wystosowania wezwań do wykonania prac. 

3. Za odstąpienie od umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 10% wartości netto całej umowy podanej w ofercie Wykonawcy umowy 

4. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego będzie on 
zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy odsetek ustawowych. 

5.  Jeżeli szkoda rzeczywista będzie większa niż kara umowna, Zamawiający będzie 
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną, na zasadach 
ogólnych. 
 

§ 7 
1.  Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza Zamawiającemu. 
2. Z przeprowadzonego odbioru zostanie sporządzony protokół, który podpisują 

przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 
3. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia. 
 

§ 8 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
Mogące w przyszłości wyniknąć z wykonywania niniejszej umowy spory sądowe, Strony 
poddają sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo według miejsca siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 10 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustaw szczególnych znajdujących zastosowanie w niniejszej sprawie. 
 
 

§ 11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym egzemplarze dla 
każdej ze stron. 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 

 
 


