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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

UMOWA NR GZGK/ZWiK/ .............. /PN05/2015 

o realizację zamówienia 

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

Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej Trzebnica-ERGO Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 

Trzebnica, NIP: 915-178-87-69, REGON: 021793317, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 

dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 

0000409746, o kapitale zakładowym w wysokości 720.000 zł, reprezentowaną przez: 

1. Ryszarda Nowakowskiego – Prezesa Zarządu, 

2. Iwonę Tarnawską – Prokurenta, 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

a 

 .................................................................................. z siedzibą w …............................., NIP 

….................................., REGON …................................, 

reprezentowaną przez:  

1. …………………………………………………………………………. 

2.  ................................................................................  

zwaną dalej WYKONAWCĄ, 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 

przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się 
wykonać dostawę i montaż stacji zlewnej nieczystości płynnych w zabudowie 
kontenerowej na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzebnicy. 

2. Zakres robót wykonywanych na podstawie niniejszej umowy obejmuje: 

1) wykonanie projektu technicznego montażu kontenera wraz z instalacjami 

mediów, 

2) dostawę projektu wykonawczego stacji zlewnej, 

3) dostawę Dokumentacji Techniczno-Ruchowej stacji zlewnej, 

4) dostawę kompletnego urządzenia w zabudowie kontenerowej, 

5) wykonanie fundamentów pod posadowienie kontenera, 

6) doprowadzenie mediów – wody i energii elektrycznej, 

7) rozruch urządzeń po pracach montażowych, 

8) przeprowadzenie szkoleń pracowników dedykowanych do obsługi stacji 

(maksymalnie 6 osób), 

9) przeprowadzenie szkoleń dostawców nieczystości w wyznaczonym dniu, 

(maksymalnie 4 godziny), 

10) podłączenie instalacji wody do płukania oferowanej wirówki, 

11) uporządkowanie terenu po pracach montażowych. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wraz z urządzeniem: DTR wszystkich 

zainstalowanych urządzeń, instrukcję eksploatacji, instrukcję BHP, dokładny 

harmonogram przeglądów i czynności serwisowych oraz oprogramowania i kodów 

dostępu do dostarczonych urządzeń. Dokumentacja związana z urządzeniami oraz 

język obsługi paneli sterowania będą ustawione na język polski. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dokonać rozruchu technologicznego całej linii zlewnej 

nieczystości oraz przeszkolić załogę w obsłudze nowych urządzeń. 

5. Stacja zlewna zostanie uznana za gotową do przekazania, kiedy zostanie stwierdzone 

prawidłowe działanie poszczególnych urządzeń i stacji jako całości po 72 - godzinnej 

próbnej eksploatacji, potwierdzone porównawczymi wynikami oznaczeń parametrów 

przepływów i jakościowych, udokumentowanymi analizami wykonanymi przez 

laboratorium Zamawiającego oraz protokołem odbioru. 

6. Szczegółowy zakres dostawy i usług będących przedmiotem niniejszej umowy określa 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która stanowi załącznik do niniejszej 

umowy. 

 

§ 2. 

Termin realizacji 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy do dnia 

................................................................, wskaże punkty poboru wody i energii 

elektrycznej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty będące przedmiotem niniejszej umowy 

do dnia ....................................................................... 

 

§ 3. 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …........................ zł 

(słownie: …...................................................................) netto plus podatek VAT według 

obowiązującej stawki, tj. łącznie wynagrodzenie w wysokości …....................... zł 

(słownie: …......................................................) brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone w następujących ratach: 

1) ……. % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 – w terminie …................... od dnia 

dostarczenia kontenera z wyposażeniem, 

2) …........... % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 - w terminie …................. od dnia 

zakończenia prac budowlano-montażowych, 

3) …........... % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 – w terminie ….................. od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe, stosownie do § 3 ust. 2, na podstawie 

protokołu dostaw lub wykonanych robót, podpisanego i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa     

w § 3, na podstawie prawidłowo wystawionych i doręczonych Zamawiającemu faktur, 
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w terminach określonych w § 3 ust. 2, na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony 

przez bank …......................................... o nr ….................................................................. . 

 

§ 5. 

1. Nad prawidłowym przebiegiem prac będących przedmiotem niniejszej umowy nadzór 

ze strony Zamawiającego sprawować będzie: …………………………........................... . 

2. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie……………………………….... . 

3. Wykonawca oświadcza, że osoba pełniąca funkcję kierownika robót ze strony 

Wykonawcy posiada wymagane przygotowanie zawodowe oraz odpowiednie                

w specjalności uprawnienia budowlane. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego o gotowości do odbioru 

robót będących przedmiotem niniejszej umowy w formie pisemnej. 

2. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru robót zanikowych w terminie 3 dni 

roboczych od daty przyjęcia zawiadomienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej                   

o gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego, składając jednocześnie 

wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru końcowego robót. 

Zamawiający w terminie 3 dni potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych robót     

do odbioru końcowego, ustalając jednocześnie termin rozpoczęcia odbioru końcowego 

wykonanych robót.  

4. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru końcowego Zamawiający 

powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę 

uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych prac. 

 

§ 7. 

Kary umowne  

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 100,00 

zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu placu budowy lub jego części. 

2. Opóźnienie w opłacaniu faktur przez Zamawiającego spowoduje naliczanie odsetek     

w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

1) za opóźnienie w oddaniu robót będących przedmiotem niniejszej umowy -              

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy 

dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad - w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto,             

o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które               

nie odpowiada Zamawiający lub z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną       

w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 
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§ 8. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …........ - miesięcznej gwarancji na dostawę             

i roboty wykonane na podstawie niniejszej umowy. 

2. Okres gwarancji, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego 

(oddania do eksploatacji), potwierdzonego protokołem odbioru końcowego. 

 

§ 9. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

…................. zł (słownie: …..............................................................................), w dniu 

podpisania umowy przez strony, w postaci .............................. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione w terminie 30 dni          

od dnia odbioru końcowego (oddania do eksploatacji). 

 

§ 10. 

Integralną część niniejszej umowy stanowi: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) Oferta Wykonawcy. 

§ 11. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron 

wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalne są takie zmiany niniejszej umowy oraz wprowadzanie do niej takich 

postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli ich uwzględnienie 

stanowiłoby zmianę w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, pod rygorem nieważności. 

 

§ 12. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy – 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

 

§ 13. 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych w związku z realizacją niniejszej umowy 

jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14. 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

Załączniki: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2. Oferta Wykonawcy 


