
Załącznik nr 3 – Wzór umowy 

UMOWA NR ……..../NS/2018 
 

zawarta  ………….. 2018 r. w Kraśniku  

w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 
na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

pomiędzy:  

 

Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy 
ul. Granicznej 3A, 23-210 Kraśnik, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000206420, o kapitale zakładowym 20 983 000, 
00 złotych, NIP 715-020-02-47, REGON 430073641 reprezentowaną przez: 

dr Waldemara Suchanka – Prezesa Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

 

……….. 

……….. 

reprezentowanym przez: 

……………………. - …………………………. 

Zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

zwanymi łącznie w dalszej części umowy Stronami. 

§ 1  

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na 
odtwarzaniu nawierzchni asfaltowych po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych 
zgodnie z parametrami określonymi w SIWZ i ofercie, które stanowią integralną część 
umowy. 

2. Strony uzgadniają, że Zamawiający nie jest zobligowany do wyczerpania kwoty zamówienia 
określonej w § 9 ust 1 i z tego tytułu Wykonawca nie będzie dochodził odszkodowania. 
Faktyczna ilość zleconych przez  Zamawiającego napraw będzie uzależniona od bieżącego 
zapotrzebowania. 

3. Cena jednostkowa odtworzenia 1 m2 nawierzchni znajduje się w ofercie (formularzu 
ofertowym), złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wynosi 
netto:…………zł.  
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4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wypełniania obowiązku informacyjnego 
przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w toku realizacji niniejszego Kontraktu. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

§ 2  

Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac  Podwykonawcy tylko za uprzednią zgodą 
Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 3  

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową i SIWZ, a także zgodnie z wiedzą 

techniczną, obowiązującymi normami technicznymi, wymaganą technologią, wytycznymi 
zarządców dróg i terenów, 

2) dołożenia wszelkich starań dla zmniejszenia uciążliwości prowadzonych robót dla 
mieszkańców,  

3) wykluczenia użycia hałaśliwego sprzętu w godzinach nocnych, 
4) zapewnienia dojść i dojazdów mieszkańcom do okolicznych posesji, 
5) prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa 

ludzi i mienia, 
6) przystąpienia do wykonania przedmiotu zamówienia bez zbędnej zwłoki, 
7) zapewnienia oznakowania i ogrodzenia prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz ich utrzymania i konserwacji, 
8) zabezpieczenia awarii, 
9) uporządkowania terenu robót, 
10) poniesienia odpowiedzialności przez Wykonawcę za szkody powstałe w toku realizacji 

przedmiotu umowy, 
11) protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót, 
12) wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z 
późn. zm.). 

§ 4  

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) przekazywania zamówienia w sposób określony w niniejszej umowie, 
2) odbioru robót przez upoważnionych do tego pracowników Zamawiającego, 
3) sprawdzenia zgodności wykonanych prac z niniejszą umową, zamówieniem SIWZ 

i przedłożoną fakturą VAT, 
4) terminowej zapłaty za wykonaną usługę. 



 3 

§ 5  

1. Osobami upoważnionymi z ramienia KPWiK Sp. z o.o. do każdorazowego zgłaszania 
zamówień są: 

1) …………………………………… 
2) …………………………………… 

2. Zamówienie będzie przekazane za pomocą faksu na numer: ………………… lub za pomocą 
poczty elektronicznej na adres: ……………………………… przez upoważnione osoby 
wymienione w ust. 1, ze wskazaniem dokładnego miejsca i zakresu robót, terminu ich 
zakończenia, daty wystawienia oraz pieczęci i podpisów upoważnionych osób składających 
zamówienie. 

§ 6  

1. Dokumentem potwierdzającym wykonanie prac w sposób prawidłowy będzie protokół 
odbioru podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru robót Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany 
jest do dokonania odbioru robót u właściciela albo zarządcy drogi lub terenu, 
potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru.  

3. W przypadku braku protokołu, o którym mowa w ust. 2, czynności odbiorowe zostaną 
wstrzymane do czasu jego uzyskania przez Wykonawcę. 

4. Osobami upoważnionymi do prowadzenia odbioru są: 
1) …………………………………. 
2) …………………………………. 

5. Nadzór nad przebiegiem realizacji umowy będzie sprawował………………………………………., 
którego równocześnie wyznacza się do kontaktu z Wykonawcą w sprawach technicznych. 

6. Wykonane prace muszą być zgodne ze złożonym zleceniem, SIWZ, ofertą, niniejszą umową 
oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 7  

1. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną 
reklamację. 

2. Reklamację dostarczonego towaru Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć i przekazać 
Zamawiającemu swoje stanowisko w tej sprawie w terminie 3 dni od dnia jej przekazania. 

3. Reklamację, która nie zostanie rozstrzygnięta w terminie określonym w ust. 2 uznaje się za 
uwzględnioną w całości. 

4. Termin na dokonanie niezbędnych napraw i poprawek wynosi 7 dni od dnia rozpatrzenia 
zgłoszenia lub od upływu terminu określonego w ust. 2 i może zostać przedłużony 
w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Gwaranta. 
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5. Jeżeli Wykonawca zaniecha dokonania niezbędnych napraw Zamawiający może od umowy 
odstąpić bez zapłaty odszkodowania. 

§ 8  

1. Wykonawca (Gwarant) udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte niniejszą 
umową na okres 24 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru każdej 
odtworzonej nawierzchni. 

2. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 

3. Odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn 
tkwiących w oddanych Zamawiającemu obiektach rozumianych jako rezultat robót 
budowlanych przeprowadzonych na podstawie niniejszej umowy. 

4. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji za cały przedmiot umowy, w 
tym także za części realizowane przez Podwykonawców. 

5. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający jest 
uprawniony do: 

1) żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w 
zakres przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej 
rzeczy na nową, wolną od wad; 

2) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad; 
3) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak 

i utracone korzyści Zamawiającego lub osoby trzeciej jeżeli są skutkiem wystąpienia wad), 
4) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad lub 

wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 2 niniejszej 
umowy, 

5) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcie wad w wysokości 
przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w pkt 4. 

6. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest 
zobowiązany do: 
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady 
b) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 i 5, 
c) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 5 pkt 4. 

7. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, 
o których mowa w ust. 5. 

8. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji zostaje 
przedłużony o okres liczony od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego 
usunięcia. 

9. W przypadku wystąpienia wad, które będą się powtarzały lub których nie da się usunąć, 
nastąpi wymiana nawierzchni na koszt Gwaranta – Wykonawcy. 
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10. Gdy Gwarant nie przystąpi do usuwania wad lub nie zdoła ich usunąć w czasie 
odpowiednim, Zamawiający ma prawo je usunąć na koszt i ryzyko Gwaranta (zastępcze 
wykonanie). 

11. Termin rozpatrzenia przez Gwaranta zgłoszonej przez Zamawiającego wady wynosi 5 
dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. 

12. Nierozpoznanie przez Gwaranta zgłoszonej przez Zamawiającego wady w terminie 
określonym w ust. 11 uważa się za uznanie jej w całości za zasadną. 

13. Termin na usunięcie zgłoszonej przez Zamawiającego wady wynosi 14 dni od dnia 
rozpatrzenia zgłoszenia lub od upływu terminu określonego w ust. 12 i może zostać 
przedłużony w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek 
Gwaranta. 

14. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez Strony Protokołu 
odbioru prac z usuwania wad. 

15. O każdej wadzie Zamawiający powiadamia telefonicznie wyznaczonego 
przedstawiciela Gwaranta w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady, a następnie 
potwierdza zgłoszenie faksem na numer …………………… lub e-mailem na adres: …………….. . 
O zmianie wyznaczonego przedstawiciela Gwaranta oraz numeru telefonu, numeru faxu 
oraz adresu e-mail do zgłaszania wad Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie 
pisemnej niezwłocznie po dokonaniu zmiany, nie później jednak niż 5 dni od dnia jej 
dokonania. W przypadku gdy Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o zmianie 
danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, dokonanie zgłoszenia reklamacji przez 
Zamawiającego na dotychczasowe numery lub adresy uznaje się za skuteczne. 

16. Przedstawiciel Gwaranta jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania 
zgłoszenia oraz wskazać sposób i termin usunięcia wady. 

17. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z rękojmi za wady. 

§ 9  

1. Strony ustalają ofertowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie 
złożonej oferty Wykonawcy w wysokości netto: ….................................................. (słownie: 
…………………………………………………………), brutto: ….................................................. (słownie: 
…………………………………………………………). W przypadku zmiany przepisów w zakresie 
wysokości podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część 
robót wykonaną po tym terminie ulegnie stosownym zmianom, natomiast wartość 
wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 

2. Cena wskazana w ust. 1 obejmuje całość kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu 
umowy. 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem 
obliczanym jako iloczyn ceny jednostkowej odtworzenia 1 m2 nawierzchni określonej w §1 
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ust. 3 oraz liczby faktycznie odtworzonych m2 nawierzchni. 

4. Cena jednostkowa wskazana w formularzu ofertowym obowiązuje do końca realizacji 
umowy. 

§ 10  

1. Podstawą zapłaty za wykonane prace jest prawidłowo wystawiona faktura VAT. 

2. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury. 

3. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 

4. W przypadku braku terminowej zapłaty za fakturę Wykonawca może naliczyć ustawowe 
odsetki. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada Numer 
Identyfikacji Podatkowej (NIP): …………………………………………. . 

6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada Numer 
Identyfikacji Podatkowej (NIP): …………………………………………. . 

§ 11  

Czas trwania umowy ustala się od dnia ………. do dnia ……… . 

§ 12  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ustawie z dnia 
23.04.1964 r. kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). 

2. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1 Zamawiający ma prawo odstąpić od 
umowy jeżeli: 

1) Wykonawca przerwał wykonywanie umowy, 

2) Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub też 
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania, 

3) w przypadku określonym w § 7 ust. 5, 

4) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Termin odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 – 4 wynosi 30 dni 
od dnia wystąpienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od 
umowy. 

4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1 
– 3 Zamawiającemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie za powstałe z tego tytułu 
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szkody. 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu, o którym mowa 
w ust. 2 pkt 4 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

6. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia 
i wskazaniem terminu odstąpienia. 

7. W przypadku odstąpienia umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy, Strony dokonają jej 
rozliczenia według stanu dostaw na dzień wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od 
umowy jako termin odstąpienia. 

8. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości z przyczyn, o których mowa 
w ust. 2 pkt 1 – 3, umowa uważana jest za nie zawartą, lecz postanowienia dotyczące kar 
umownych uważa się za obowiązujące. 

§ 13  

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy w formie kar umownych w następujących wysokościach: 

1) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w wykonaniu 
przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 
za każdy dzień opóźnienia; 

2) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w naprawie 
nawierzchni wadliwych lub za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek w okresie 
gwarancji w wysokości 1% wartości brutto nawierzchni, z których naprawą spóźnia się 
Wykonawca, za każdy dzień opóźnienia; 

3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiada 
Dostawca Zamawiający może naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 15% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1. 

2. Zapłata kary umownej na rzecz Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie 
naliczonej wysokości kary z kwoty należnej Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez 
niego faktury. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty 
doręczenia mu noty obciążeniowej. 

4. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania – na zasadach ogólnych 
– przewyższającego wysokość kar umownych. 

§ 14  

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem jej nieważności dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, dokonywać obciążeń tych 
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praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub 
czynności wywołującej podobne skutki, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej 
umowy lub jej części, a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z niniejszej 
umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, w tym także poprzez dokonywanie zastawu czy 
objęcie umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione 
czynności dokonane bez uzyskania wymaganej zgody Zamawiającego są względem 
Zamawiającego bezskuteczne. 

§ 15  

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem 
nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.   

3. Nie stanowi zmiany umowy: 

a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy 
(np. zmiana danych wskazanych w § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 4 i 5), 

b. zmiana danych teleadresowych. 

§ 16  

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 
23.04.1964 r. kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). 

§ 17  

Sądem właściwym miejscowo do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej 
umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18  

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 
dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

……………………………………                                                            …………………………………… 
(Zamawiający)                                                                                                                                    (Wykonawca) 


