
Projekt umowy  

UMOWA Nr …………. 

zawarta w dniu ………………. roku pomiędzy Gminą Spółką Wodną reprezentowaną przez Pana  

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

NIP …………………….. 

a Firmą: …………………………………………….. 

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

1…………………………………………… 

2…………………………………………….. 

- 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 (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.759 z późn. zm.). 

§ 2 

1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego na gruntach wsi 

    Gawrony  oznaczonych  R-3, R-4, R-5 ,  na odcinku o długości –2.090  mb w tym: 

     -   rów - R-3 – 440 mb 

     -   rów - R-4 – 570 mb 

     -   rów - R-5 – 1080 mb 

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 

1) mechaniczne odmulenie dna rowu na długości 2.090 m warstwą  średnio  0,30 m przy 

szerokości dna do  0,50 m 

2) mechaniczne rozplantowanie urobku z odmulenia dna rowu 

 

§ 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  

    …………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 

Termin gwarancji za wykonaną usługę wynosi ……………….. miesięcy  

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

- 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.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. 
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