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UMOWA Nr  …………………….  

zawarta w dniu …………………….. w Sławnie  pomiędzy: 

Gminną Spółką Wodną 

w Sławnie 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 

 

reprezentowaną przez: 

Pana  Czesława Karkochę – Przewodniczącego GSW, zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,  

NIP 768 17 77 413  

a Firmą: …………………….. 

NIP  …………………….   reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………… 

zwanym dalej w umowie „WYKONAWCĄ”, o treści następującej: 

§ 1 

Umowę niniejszą strony zawierają stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze  zm.). 

§ 2 

    1.  Przedmiotem umowy jest wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych – 

              na gruntach wsi  Kunice, Zachorzów Kolonia  

 3. Zakres zamówienia obejmuje: 

  

Lp. Oznaczenie rowu/ obiektu Długość Obręb geodezyjny 

1. 
R-17 

Obiekt  Sławno III 
258,0 mb Kunice 

2. 
R-B3 Obiekt 

Popławy-Dąbrowa 
300,0 mb Zachorzów-Kolonia 

3. R-B1 Obiekt 
Popławy-Dąbrowa 

700,0 mb Zachorzów-Kolonia 

 

1) mechaniczne odmulenie dna rowu na długości  1 258 mb warstwa średnio 0,30 m przy szerokości  

   dna do 0,50 m, 

2) Mechaniczne rozplantowanie urobku  z odmulenia dna rowu. 
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§ 3 

Termin realizacji usługi do dnia ……………………………………………… 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy strony ustalają jako ryczałt na kwotę: 

netto:   …………………….. zł / słownie:  ……………………………./ 

VAT 23   % tj.   ………………………. zł / słownie: ………………………………… / 

brutto:   ………………………  zł / słownie:  …………………………….   / 

2. Rozliczenie wykonania usługi nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez  

      Wykonawcę w oparciu o komisyjny protokół odbioru realizacji usługi. 

3. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury końcowej Wykonawcy będzie wynosił do  

    30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru, potwierdzającym  

     wykonanie usługi,  przelewem na konto Wykonawcy …………………………………………………….. 

§ 5 

1. Usługą z ramienia Wykonawcy kierować będzie –………………………………………….. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie – ……………………………………………………  

§ 6 

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot umowy  na okres 24 
   miesiące, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego  całego  zadania. 

1a.   Okres rękojmi za wady  równy okresowi gwarancji.  
 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające  wartość  
    użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót i wbudowanych urządzeń.   

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 
    w terminie 14 dni od pisemnego zawiadomienia o stwierdzonych wadach i usterkach,  
     jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.   

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na wysokość  związanych  
     z tym kosztów, ponosząc je w całości.   

5. Usunięcie wad i usterek winno być stwierdzone protokolarnie.   

6. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków,   Zamawiający  
     może na jego koszt usunąć wady i usterki. W tym przypadku koszty  usuwania wad i usterek  
     pokryje Wykonawca. 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
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- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 %  

    wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia  

   brutto określonego w § 4 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia określonego  

    w § 4 ust.1 od pozostałych do wykonania usługi w przypadku odstąpienia od umowy z winy 

    Zamawiającego.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia określonego  

    w § 4 ust.1 w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.  

4.Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania  

   uzupełniającego, na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeśli poniesiona udokumentowana 

   szkoda lub utracona korzyść przekroczy wysokość zastrzeżonych kar. 

§ 8 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy  

dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

                                  WYKONAWCA                                                                 ZAMAWIAJĄCY 

 

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


