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UMOWA Nr  ........../TO/ .... /21 
 

zawarta dnia ............2021r. w Szczecinku pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą               
w Szczecinku przy ulicy Bugno 2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090182, o 
kapitale zakładowym w wysokości 98 238 400,00 zł,, NIP 673-000-58-81, REGON 330061374, BDO: 
000009201 reprezentowanym przez: Andrzeja Wdowiaka – Prezesa Zarządu, zwanym dalej 
Zamawiającym, 
 
a 

 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia sektorowego, o wartości niższej od progów unijnych 
określonych dla tych zamówień, do którego z mocy art. 2 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2019 roku, poz. 2019 z późn. zm.), ustawa ta nie ma zastosowania, o 
następującej treści: 

§1 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Remont mieszadła z rurą centralną ZKF 
Oczyszczalni Ścieków w Szczecinku”. Wykonawca gwarantuje, że posiada niezbędną wiedzę oraz 
doświadczenie w zakresie prac objętych niniejszą umową. 
 

§2 
Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do 31.10.2021r. 
 

§3 
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania remontu  mieszadła z rurą 

centralną ZKF Oczyszczalni Ścieków w Szczecinku eksploatowanego na oczyszczalni ścieków w 
Szczecinku. 

2. Wszystkie czynności Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z niniejszą umową i OPZ. 
3. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących zmianę zakresu umowy niezbędne jest spisanie 

protokołu konieczności z oszacowaniem kosztowym. 
4. Wykonawca oświadczy pisemnie, że części użyte do remontu urządzeń są fabrycznie nowe, właściwe do 

zastosowania. 
5. Czas wykonania remontu nie może być dłuższy niż 8 dni kalendarzowych.  
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i p.poż 

oraz zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego i zagrożeniami, występującymi na oczyszczani ścieków. 
7. Wykonanie prac realizowanych na terenie oczyszczalni w Szczecinku będzie się odbywało przy udziale 

pracowników Zamawiajacego. Potwierdzeniem wykonania prac przez Wykonawcę będzie podpisany 
przez obie strony protokół odbioru końcowego. 
 

 
§4 

Wykonawca ma obowiązek: 
1.Wykonać czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i technologią, wytycznymi i zaleceniami określonymi przez producenta, oraz 
posiadaną wiedzą inżynierską. 
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2.Powiadomić Zamawiającego o poważniejszych uszkodzeniach zauważonych w trakcie prowadzonego 
remontu. 
3.Powiadomić Zamawiającego pisemnie o wszystkich ewentualnych  zmianach, dotyczących 
konieczności zmniejszenia lub zwiększenia umownego zakresu przedmiotu umowy, z uzasadnieniem 
takiej konieczności. 
4.W przypadku wystąpienia konieczności wykonania czynności remontowych nie objętych zakresem 
rzeczowym oraz finansowym uzgodnić z Zamawiającym zakres oraz koszt ich przeprowadzenia i 
wykonania przed przystąpieniem do robót. 
5.Stosowania części fabrycznie nowych. 
6.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy podczas wykonania usługi. 
 
 

§5 
1.Wykonawca za wykonanie remontu, zgodnie z ustalonym obustronnie zakresem,otrzyma wynagrodzenie 
ryczałtowe w  wysokości ............................................. zł (słownie: .................... złotych 00/100) netto + 
podatek VAT wg obowiązującej stawki. Ryczałt uwzględnia koszty dojazdu i wykonywanie wszystkich 
czynności związanych z remontem. 
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie obustronnie podpisanego protokołu 
odbioru końcowego bez zastrzeżeń Zamawiajacego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
na fakturze.  
3. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.  
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za za szkody powstałe z jego winy podczas wykonania usługi. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do wpisania na fakturze numeru umowy. 
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 673-000-58-81. 
7. Wykonawca oświadcza, iż w związku z wykonywaniem Umowy, nie będzie stosować ustrukturyzowanych 
faktur elektronicznych. 

 
§6 

Do prowadzenia uzgodnień technicznych i organizacyjnych dotyczących realizacji wszystkich prac objętych 
Umową upoważnia się: 
ze strony Zamawiającego – Grzegorz Kin tel. 94 37 533 41 
 
ze strony Wykonawcy – ........................................ tel. ............................................... 

 
§7 

1. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania remontu 
przez Wykonawcę. Czynności odbioru dokonane będą na miejscu wykonywania prac, tj. na oczyszczalni 
ścieków w Szczecinku. 
2. Do protokołu odbioru Wykonawca załączy wyniki pomiarów oraz zdjęcia istotne dla udokumentowania 
stwierdzonych uszkodzeń i zużycia. 
 

§8 
1. Na wbudowane części i prace remontowe Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia 

wykonania i bezusterkowego odbioru usługi. 
2. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi, do 

wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.  
3. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń i wywołanych nimi wad, a w szczególności uszkodzeń 

wynikłych wskutek: 
a) użycia urządzenia nie zgodnie z jego przeznaczeniem; 
b) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi przechowywania lub instalacji; 
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c) braku podłączenia wbudowanych w urządzeniach standardowych zabezpieczeń; 
d) samowolnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych; 
e) braku niezbędnych zabezpieczeń w układzie zasilania; 
f) zużycia eksploatacyjnego części szybko zużywających się. 

4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji awarii lub uszkodzeń urządzenia, Zamawiający 
niezwłocznie powiadomi telefonicznie Wykonawcę podając w sposób możliwie szczegółowy opis takiego 
wydarzenia. 

5. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do rozpoczęcia usuwania zgłoszonych w okresie 
udzielonej  gwarancji wad, w ciągu 10 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia. Termin zakończenia 
usuwania wad Strony uzgodnią stosownym protokołem, jednak nie może być on dłuższy niż 14 dni od 
przystąpienia do usuwania wad przez Wykonawcę. W przypadku nie dotrzymania ustalonych terminów 
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty 
prawa do gwarancji. 

6. Wszystkie koszty związane z usuwaniem wad, o których mowa w ust. 5 pokrywa Wykonawca. 
 

§9 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

a) Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 000,00 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

b) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w wysokości 0,2% wartości 
brutto umownego wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki. 

c) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 
0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad. 

d) Za dzień zwłoki po przekroczeniu terminu, o którym mowa w §3 pkt 5   – 900 zł za każda 
rozpoczętą dobę przestoju 

2. Strony ustalają, że w przypadku wyrządzenia szkody  przewyższającej wysokość ustalonych kar 
umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach. 
 

§10 
1. Zamawiający uprzedza Wykonawcę , że wszystkie jego obiekty – z uwagi na kluczowe znaczenie dla 
bezpieczeństwa ludności, pozostają pod stałym monitoringiem – w szczególności w postaci nadzoru wideo i 
utrwalania obrazu na okres niezbędny dla bezpieczeństwa obiektów i urzadzeń. 
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości informację opisaną w ust. 1, jak również fakt, iż nie przysługują 
mu i nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiajacego z tytułu monitorowania również jego 
pracowników  w trakcie pracy i zapisu obrazu, dokonywanych w ramach ogólnej ochrony obiektu. 

 
§11 

1. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawę  
której dokonano wyboru Wykonawcy.  
2. Umowa może zostać zmieniona, w następujących przypadkach: 

1) z przyczyn niezależnych od stron, umowa nie może zostać wykonana w terminie umownym albo 
jej wykonanie w tym terminie wiąże się z nadzwyczajnymi trudnościami, 

2) zmiana umowy, z zastrzeżeniem ust 2, nie ma charakteru istotnego, w szczególności: 
a) nie zmienia ogólnego charakteru umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu 
b) nie wprowadza warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 
przyjęto by oferty innej treści. 

3. Umowa może zostać zmieniona także w  przypadku gdy : 
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a) zmiana dotyczy postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy, polegającej na przedłużeniu terminu zakończenia robót, co 
najmniej o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu w przypadku:  

1) wystąpienia konieczności udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.  

2) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii 
realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 
konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie 
nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  

b)  zmiana dotyczy postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy, przez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę 
wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia w przypadku:  

1) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych.  

2) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub zaniechanych. 
4. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 
 

§12 
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wywiązania 
się Wykonawcy ze swoich zadań. 
 

§13 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.  
3. Stosownie do wymagań ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz.403 ze zm.) w brzmieniu nadanym jej ustawą z dnia 19 
lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 
poz.1649) oraz w rozumieniu przepisów załącznika I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu ( Dz. Urz. Z 2014r.UE L 187,s.1, S 3ust. 4 ), Zamawiający 
oświadcza że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
5. Integralną częścią umowy są: 

5.1 OPZ; 
5.2 Formularz ofertowy. 

   
                            

               ZAMAWIAJACY:                                                                                     WYKONAWCA: 
 
           .........................................         .........................................  


