
Projekt umowy 

Nie wypełniać 

Umowa Nr ……. / NR / 2015 

zawarta w dniu ……...2015r. 

 

pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 

2, 84 -300 Lębork, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII 

Wydział Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców, pod 

numerem KRS: 0000092716, wysokość kapitału zakładowego 20.397.800,00 zł, REGON 

770548026, NIP 841–000–51–88, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym 

przez: 

Piotr Boniaszczuk – Dyrektor,  

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym 

przez: 

 

 

§ 1 

Podstawą zawarcia umowy jest przetarg z dnia ................................  

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest zadanie p.n.: „Robota geologiczna – wykonanie otworu 

eksploatacyjnego Nr 19 na ujęciu wód podziemnych w Okalicach, gmina Cewice, 

powiat lęborski, woj. pomorskie”, zgodnie ze złoŜoną ofertą. 
2. Zakres robót określa projekt prac geologicznych, przekazany WYKONAWCY przez 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 

zgodnie z projektem prac geologicznych, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.  
4. Przy wykonywaniu robót naleŜy stosować wyroby i materiały dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz dopuszczone do 

uzdatniania i dystrybucji wody zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie 

oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1645 z póź. zm.) oraz z dnia 16 kwietnia  

2004 r. O wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883), a takŜe  

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 471), co potwierdzi 

deklaracjami zgodności. 

 

§ 3 

Termin wykonania roboty: 

1. rozpoczęcie - ………….. 

2. zakończenie -  do dnia ……………..r.  

 

§ 4 

1. Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO naleŜy: 

a) przekazanie WYKONAWCY terenu robót, ksiąŜkę wiercenia (dziennik wiertniczy) 

oraz projektu prac geologicznych w terminie do dnia ……………….2015r., 



b) sporządzenie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia, ustalającego 

wydajność eksploatacyjną otworu, 

c) sprawowanie nadzoru geologicznego. 

2. Do obowiązków WYKONAWCY naleŜy: 

a) prowadzenie prac wiertniczych zgodnie z „Instrukcją obsługi wierceń 
geologicznych”(Ministerstwo Środowiska, Kraków 2011), 

b) dokonanie zgłoszenia przystąpienia do wykonywania robót geologicznych zgodnie  

z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2014 r., 

poz. 613 z póź. zm.), 

c) organizacja terenu wiercenia i zaplecza w zakresie niezbędnym do wykonania 

przedmiotu umowy, 

d) zapewnienie dostawy energii elektrycznej, 

e) geodezyjne wytyczenie obiektu i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

(zaniwelowanie w dowiązaniu do państwowej sieci wysokościowej), 

f) zbadanie jakości wody w zakresie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej (analizy 

wody powinny odpowiadać zakresowi określonemu w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŜycia 

przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 471),  

g) zapewnienie (w granicach przekazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO) naleŜytego ładu, 

porządku, przestrzeganie przepisów bhp i ppoŜ., ochronę znajdujących się na terenie 

obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w naleŜytym stanie 

technicznym, 

h) po zakończeniu prac wiertniczych, uporządkowanie terenu robót, w ramach niniejszej 

umowy. 

 

§ 5 

1. Do stałych kontaktów w zakresie wykonania umowy wyznacza się: 
• ze strony ZAMAWIAJĄCEGO – Anna Sawa, 

• ze strony WYKONAWCY – …………………………………………………………… 

2. Nadzór geologiczny nad wykonaniem przedmiotu umowy pełni – ………………………... 

3. Funkcję kierownika robót z ramienia WYKONAWCY pełni – …………………………… 

4. Zgodnie z art.208 Kodeksu pracy ZAMAWIAJĄCY wyznacza do pełnienia funkcji 

koordynatora w zakresie bhp, Biuro Usług Specjalistycznych BHP – Mariola Dzianach, ul. 

Gliniana 20, 84- 300 Lębork Mosty. 

5. Postanowienia stron dotyczące koordynacji w zakresie bhp, zawarte zostaną w „Protokóle 

uzgodnień” sporządzonym i podpisanym przez strony w terminie nie późniejszym niŜ 
rozpoczęcie umowy. 

 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe netto w 

wysokości ……… zł (słownie: …………) + podatek VAT 23 % w wysokości 

……………… zł (słownie: ……………………………………) =  …………….. zł  

brutto (słownie: ……………………………). 

2. Rozliczenie naleŜności za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową, wystawioną po 

wykonaniu przedmiotu umowy. 

3. Dokumentem stanowiącym podstawę do wystawienia faktury jest protokół odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 



4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy regulowane będzie przelewem z konta 

ZAMAWIAJĄCEGO na konto WYKONAWCY wskazane na fakturze oraz w terminie 

określonym na fakturze lub w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury. 

5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień wypływu środków z rachunku 

bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 7  

Podpisując niniejszą umowę WYKONAWCA oświadcza, Ŝe zapoznał się z terenem prac, jest 

świadom unikatowych artezyjskich walorów ujęcia „Okalice” i dysponuje niezbędną wiedzą i 
sprzętem koniecznym do naleŜytego wykonania otworu. Jednocześnie WYKONAWCA 

oświadcza, Ŝe znane są mu konsekwencje nienaleŜytego wykonania otworu artezyjskiego co 

moŜe spowodować całkowite i nieodwracalne zniszczenie zwierciadła napiętego wód 

podziemnych. 

§ 8 

Wykonawca powinien posiadać aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

(OC) na wykonywany przedmiot umowy. W momencie podpisywania umowy Wykonawca 

zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu wyŜej wymienioną polisę z cesją praw na 

Zamawiającego. 

 

§ 9 

WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU 3 lata rękojmii na wykonany przedmiot 

umowy, licząc od dnia odbioru i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za naleŜycie wykonany. 

 

§ 10 

Strony ustalają odpowiedzialność finansową w formie kar umownych: 

1. WYKONAWCA zapłaci karę umowną za nienaleŜyte lub nieterminowe wykonanie 

przedmiotu umowy w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za kaŜdy dzień 
zwłoki. 

2. WYKONAWCA zapłaci karę umowną za nieterminowe usunięcie wad i usterek w 

wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad i usterek. 

3. JeŜeli od umowy odstąpi WYKONAWCA, wówczas zapłaci on ZAMAWIAJĄCEMU 

karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 6, 

ust.1 umowy. 

4. JeŜeli od umowy odstąpi ZAMAWIAJĄCY z przyczyn zaleŜnych od WYKONAWCY, 

wówczas WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 6, ust.1 umowy. 

5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyŜszającego wysokość kar umownych. 

 

§ 11 

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy: 

1. WYKONAWCA zgłosi ZAMAWIAJĄCEMU pisemnie gotowość do odbioru przedmiotu 

umowy. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego WYKONAWCA 

przedłoŜy ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości 

wykonania przedmiotu umowy. 

2. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 4 dni, licząc od daty zgłoszenia przez 

WYKONAWCĘ gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić 



najpóźniej drugiego dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia. Data podpisania protokółu 

odbioru końcowego jest datą realizacji przedmiotu umowy. 

3. WYKONAWCA jest obowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót 

lub ich części, naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego. 

4. JeŜeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, 
ZAMAWIAJĄCY moŜe odmówić odbioru, wyznaczając termin ich usunięcia. 

5. WYKONAWCA nie moŜe odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych 

z tym kosztów. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do 

usunięcia, ZAMAWIAJĄCY moŜe: 

a) obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie, jeŜeli wady te nie uniemoŜliwiają uŜytkowanie 

obiektu, 

b) odstąpić od umowy. 

7. Wszelkie czynności dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie 

usterek i wad będą zawarte w protokóle odbioru, podpisanym przez upowaŜnionych 

przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY. 

8. O fakcie usunięcia wad i usterek WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO, 

Ŝądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio 

zakwestionowanym jako wadliwy. 

9. ZAMAWIAJĄCY wyznaczy termin przeglądu robót w okresie rękojmii, a w razie 

stwierdzenia wad i usterek wyznaczy takŜe termin ich usunięcia. 

 

§ 12 

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 

1. WYKONAWCA wspólnie z ZAMAWIAJĄCYM sporządza protokół inwentaryzacji 

wykonanych robót wg daty odstąpienia od umowy. 

2. Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a WYKONAWCA 

zabezpieczy przerwane roboty. Koszty robót i czynności zabezpieczające poniesie strona, 

która odstąpiła od umowy. 

3. WYKONAWCA usunie z terenu prowadzonych prac materiały stanowiące jego własność, 
w terminie najpóźniej 7 dni po terminie przerwania robót. 

4. WYKONAWCA zgłosi do odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO wykonane roboty do 

czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające. 

5. ZAMAWIAJĄCY przejmie od WYKONAWCY teren pod swój dozór. 

6. ZAMAWIAJĄCY jest obowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane 

roboty do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. 

7. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 13 

Spory pomiędzy stronami, mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy, będą 
rozstrzygane przez właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO sąd powszechny. 

 

§ 14 

Zmiany warunków niniejszej umowy muszą być sporządzone w formie aneksu pod rygorem 

niewaŜności. 

  

 

 



§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 16 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 

WYKONAWCY, 3 egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


