
Załącznik nr 5 

UMOWA WZÓR 

 

Zawarta w dniu …………………. roku w Starachowicach pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. mające swą siedzibę 

w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000139930 z 

kapitałem zakładowym 73 266 000 zł. 

REGON  290941746 

NIP  664-18-08-503 

zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

Prezes Zarządu Spółki  – Piotr Nowak 

a 

…………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym nr spr. 9/04/2018/O została zawarta niniejsza umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania operatu wodnoprawnego 

i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (decyzji) na pobór wód podziemnych z ujęcia 

wody w Wielkiej Wsi oraz b) zrzut wód przelewowych i spustowych ze zbiorników 

wyrównawczych oraz wód z zaworów bezpieczeństwa  

2. Operat wodnoprawny wykonany zostanie zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)  

3. Operat wodnoprawny przekazany zostanie Zamawiającemu w wersji papierowej w 4 egz. 

oraz na nośniku CD/DVD. Z opracowaniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

oryginały decyzji, uzgodnień, opinii itp. zebrane w toku realizacji umowy 

§ 2 

Integralne części niniejszej umowy stanowią: 

1. oferta Wykonawcy, 

2. zawiadomienie o wyborze oferty, 

3. specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

 

§ 3 

Wykonawca opracuje operat wodnoprawny i złoży właściwemu organowi kompletny wniosek 

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – do dnia …………….. r., .  

 

 



§4 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie: 

netto …………, podatek VAT …………. zł, brutto  ………… zł., 

słownie netto: ………….. 

słownie brutto: ………………. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy i uzyskał wszelkie 

niezbędne informacje konieczne do sporządzenia oferty oraz, że cena podana w ust. 1 

zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia jak również 

wszelkie opusty i narzuty. 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone prace z najwyższą starannością i 

rzetelnością zawodową, z uwzględnieniem zasad i sztuki wykonania prac oraz z 

najnowszym stanem wiedzy, mając na uwadze interes Zamawiającego i obowiązujące 

przepisy 

2. Niekompletność lub wady dokumentacji Zamawiający obowiązany jest reklamować na 

piśmie, nie później niż w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia. 

3. Wady Wykonawca usunie w terminie 7 dni od daty powiadomienia chyba, że strony biorąc 

pod uwagę możliwości techniczne usunięcia wad – ustalą inny termin. W przypadku nie 

usunięcia wad w uzgodnionym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. W przypadku ustalenia wad w czasie odbioru Zamawiający upoważniony jest do 

wstrzymania płatności do czasu ich usunięcia. 

§ 6 

1. Wynagrodzenie za wykonanie umowy wypłacone zostanie Wykonawcy w dwóch 

częściach: 

a) płatność pierwsza - w wysokości 50% kwoty (brutto), o której mowa w § 4 – po 

podpisaniu przez strony protokołu odbioru dokumentacji i okazaniu Zamawiającemu 

kompletnego wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego złożonego 

właściwemu organowi 

b) pozostałe 50% po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia wodnoprawnego. 

2. Zapłata faktur następować będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane za fakturze 

w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

3. Za dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku. 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto zł za każdy dzień zwłoki, jeżeli opóźnienie zostało spowodowane 

przez Wykonawcę, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub nienależyte 

wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 



a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

4. Zastrzeżone kary umowne podlegają w pierwszej kolejności potrąceniu z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 

 

§ 8 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 9 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

Gospodarczy w Kielcach. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 11 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  

dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

Zamawiający                                                Wykonawca 


