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UMOWA NR […] 

zawarta w dniu …………………….. w Knurowie, pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie 
z siedzibą w Knurowie przy ul. Szpitalnej 11,  
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym  
w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308355 
NIP 969–12–01–897 REGON 276575519 
które reprezentuje: 
inż. Bogusław Tyszkowski – Prezes Zarządu 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a […] z siedzibą w […] wpisanym do […] NIP […] REGON […]  
którego reprezentuje: […] 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu prasy taśmowej KLEIN KS–10 do odwadniania osadu 

ściekowego na Oczyszczalni ścieków w Knurowie przy ulicy Rakoniewskiego. 
2. Remont obejmuje: 

1) wymianę następujących elementów i urządzeń prasy taśmowej z zachowaniem istniejących 
specyfikacji materiałowych: 
a) płyt strefy klinowej (górnej i dolnej), 
b) ślizgów rusztów strefy grawitacyjnej,  
c) uszczelnień bocznych i czołowych strefy grawitacyjnej, 
d) osłon układu płukania, 
e) skrobaków (taśmy górnej i dolnej), 
f) siłowników pneumatycznych napinania i naprowadzania taśm – na siłowniki firmy Norgren, 
g) kompletu łożysk – na łożyska marki Fag/SNR, 
h) kół zębatych napędu prasy, 
i) okładzin w przenośniku ślimakowym – na PE 1000R, 
j) pompy wody płuczącej (wraz z adaptacją instalacji hydraulicznej) – na pompę firmy Wilo,  
k) przepływomierza osadowego DN65 (wraz z adaptacją instalacji hydraulicznej) –  

na przepływomierz firmy Endress-hauser, 
l) taśmy filtracyjnej górnej i dolnej – na typ E9–0640. 

2) oraz wykonanie:  
a) regeneracji czopów (10 szt.),  
b) regeneracji powłoki wałów (komplet wałów pokrytych rilsanem; przygotowanie 

powierzchni wałów poprzez ich toczenie-wyrównanie i powlekanie rilsanem),  
c) zabudowy przepływomierza polielektrolitu DN 25 typ E-H PROMAG 10 D (wraz  

z adaptacją instalacji hydraulicznej oraz wykonaniem zasilania elektrycznego). 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz wytycznymi i zaleceniami 
Zamawiającego.  

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz dysponuje sprzętem 
i osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zapewniając tym samym należyte wykonanie 
przedmiotu umowy. 

5. Dla koordynacji czynności związanych z wykonywaniem robót Strony wyznaczają następujące osoby:  
1) ze strony Wykonawcy  –   […] tel. […], 
2) ze strony Zamawiającego –  inż. Stanisław Jankowski – tel. 32/ 236 65 05, 601 545 257. 

6. Wskazane wyżej osoby będą w szczególności uprawnione do przekazania terenu prac, podpisywania 
notatek roboczych, przeprowadzenia odbioru i podpisania protokołu odbioru. Strony mogą dodatkowo 
upoważnić również inne osoby do wykonywania powyższych czynności. 

7. Strony ustalają następujący termin realizacji: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy, potwierdzone 
protokołem odbioru końcowego. 
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§2 
1. Wykonawca: 

1) sporządzi i uzgodni z Zamawiającym harmonogram robót uwzględniający terminy dostaw 
materiałów i wykonania robót (wyrażone w dniach roboczych), 

2) dokona wszelkich wymaganych uzgodnień, w tym uzgodni z Zamawiającym zasady korzystania 
z obiektu Oczyszczalni ścieków, 

3) ustali z kierownictwem Oczyszczalni Ścieków w Knurowie sposób zabezpieczenia przed 
uciążliwością prac, 

4) po przejęciu terenu prac ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób realizujących 
przedmiot umowy oraz mienie znajdujące się w jego obrębie, 

5) zabezpieczy wszelkie dostawy, które powinny być wysokiej jakości, 
6) uzyska od Zamawiającego zatwierdzenie materiałów i urządzeń przed ich zastosowaniem/ 

zabudowaniem, 
7) zabezpieczy utrzymanie porządku w obrębie prowadzonych prac, a w szczególności ochronę mienia 

i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP, 
8) na żądanie Zamawiającego udostępni do wglądu formularze zamówieniowe materiałów  

i urządzeń, 
9) wyrówna wszelkie szkody jakie mogą ponieść osoby trzecie w związku z realizacją robót  

(bez prawa regresu w stosunku do Zamawiającego), 
10) będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane z pełnieniem funkcji 

Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy, 
11) zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie 

z  kosztami utylizacji, oraz przedstawi stosowne dokumenty potwierdzające powyższe na każde 
żądanie Zamawiającego,  

12) jako wytwarzający odpady – jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawnych 
wynikających z następujących ustaw:  

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396  
t. j. z późn. zmianami), 

b)  Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 t. j. i poz. 875), 
13) przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego dokona rozruchu urządzenia i przeprowadzi 

szkolenie pracowników Oczyszczalni ścieków obsługujących prasę, 
14) po zakończeniu robót uporządkuje teren prac i doprowadzi go do stanu pierwotnego. 

2. Wszystkie zmiany harmonogramu robót, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) wymagają akceptacji 
Zamawiającego. Akceptacja zmian harmonogramu nie oznacza zmiany umownych terminów 
wykonania obowiązków przez Wykonawcę. 

§ 3 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy.  
2. Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie do pięciu dni roboczych od daty powiadomienia 

o gotowości do odbioru. Wykonawca wraz z pisemnym powiadomieniem o gotowości do odbioru 
końcowego dostarczy dokumenty powykonawcze (m. in. deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty  
dla nowo zabudowanych urządzeń i zastosowanych materiałów, aktualizacja istniejącego schematu 
elektrycznego i technologicznego o nowo zabudowane elementy, podzespoły i urządzenia, instrukcje 
obsługi zabudowanych urządzeń, pomiary elektryczne zgodnie z przepisami prawa, protokół  
z rozruchu i prawidłowej pracy prasy, protokół ze szkolenia pracowników Oczyszczalni ścieków 
obsługujących prasę).  

3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający: 

a) może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia, 
b) może dokonać odbioru z wyznaczeniem terminu na usunięcie wad zatrzymując 10% brutto 

wynagrodzenia z faktury wystawionej przez Wykonawcę, aż do czasu usunięcia wad, 
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2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający: 
a) może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady nie są istotne,  
b) może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady 

są  istotne. 
4. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego również w przypadku niedostarczenia 

dokumentów, o których mowa ust. 2. 
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy 
wyznaczone na  usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

6. O usunięciu wad Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego. Zamawiający dokona odbioru 
potwierdzającego należyte usunięcie wad w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazanego 
powiadomienia, przy czym jako datę odbioru przedmiotu umowy przyjmować się będzie datę 
podpisania protokołu odbioru potwierdzającego ich prawidłowe usunięcie. 

7. Zatrzymane przez Zamawiającego wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3. 1) b) zostanie zapłacone 
Wykonawcy do 14 dni od daty podpisania przez obie Strony protokołu potwierdzającego należyte 
usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru. 

§ 4 

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości: […] zł netto (słownie: […] zł)  
+ należny podatek VAT, po wykonaniu i odbiorze końcowym przedmiotu umowy, zgodnie  
z Formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury będzie płatne w terminie do 14 dni od  daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, do której Wykonawca 
dołączy podpisany przez obie Strony protokół odbioru końcowego.  

3. Za dzień zapłaty uważana będzie data obciążenia rachunku Zamawiającego. 
4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym 

dostawy i roboty niezbędne do wykonania kompletnego i zdolnego do funkcjonowania przedmiotu 
umowy. 

§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy, na okres 
12 miesięcy, liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.  

2. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) usunięcia wady fizycznej rzeczy lub 
2) wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą jego części od nowa – w przypadku, kiedy 

usunięcie wady istotnej nie jest możliwe. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad przedmiotu umowy, istniejących 

w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze lecz z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy liczonych  
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia 
do usunięcia wad lub usterek w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od pisemnego zgłoszenia 
przez Zamawiającego oraz ich usunięcia w odpowiednim terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.  

5. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności awarii powodującej zagrożenie bezpieczeństwa  
lub straty w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
skrócenia terminu rozpoczęcia robót do 24 godzin od otrzymania zgłoszenia. 

6. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w ust. 4 i 5 Zamawiającemu przysługuje prawo 
do usunięcia ich we własnym zakresie lub zlecenie tych czynności osobom trzecim na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi.  

7. Usunięcie wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji potwierdzane będzie protokołem podpisanym 
przez obie Strony. 

8. Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas usuwania usterek lub wad. 
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§ 6 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, licząc od terminu określonego w § 1 ust. 7; 

b) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w toku odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji –  
w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca w wysokości 15 000,00 zł. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego. 

§ 7 

1. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot 
umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z  umową, pomimo pisemnego wezwania go do zmiany 
sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu – w terminie do 60 dni 
od  daty bezskutecznego upływu ww. terminu. Ponadto Zamawiający uprawniony będzie  
do odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający niezależnie od możliwości żądania kary umownej 
ma prawo do odszkodowania za poniesione z tego tytułu szkody. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać następujące czynności: 
1) w terminie do 2 dni od daty odstąpienia od umowy, przy udziale Zamawiającego sporządzić 

szczegółowy protokół inwentaryzacji  robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia;  
2) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, z której 

przyczyn odstąpiono od umowy; 
3) zgłosić do odbioru Zamawiającemu wykonane prace zabezpieczające; 
4) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 3 dni od daty podpisania protokołu inwentaryzacji 

robót i zakończenia odbioru prac zabezpieczających, usunąć z terenu Oczyszczalni ścieków swoje 
materiały i  urządzenia.  

§ 8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego.  

2. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z realizacją umowy Strony będą starały się rozstrzygać  
w drodze ugody. W braku możliwości rozwiązania sporu w powyższy sposób rozstrzygnie go Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY  
 


