
 
 

Wzór umowy 
 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU  

„POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ  

W AGLOMERACJI STRZELCE OPOLSKIE 
 

 pod nazwą: 
 

„Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą 
sieci wodno-kanalizacyjnych” 

 
zawarta w dniu __.__.2014 r, pomiędzy: 

 

Strzeleckimi Wodociągami i Kanalizacją Spółką z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich 

przy ul. Mickiewicza 10, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział 

Gospodarczy KRS 0000131719, NIP 756-10-03-146, Regon 530997537, kapitał zakładowy 

64 680 550,00 zł, w całości opłacony, zwaną dalej Zamawiającym,  reprezentowaną  przez: 

 

1. Mariana Waloszyńskiego  - Prezesa Zarządu 

2. Tomasza Gibki - Wiceprezesa Zarządu- Członka Zarządu 

 

a 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….zwany dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

 

1. …………………………………. 

 

 

§ 1 

 

Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest  dostawa i wdrożenie systemu zarządzania 

infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnych obejmująca dostawę i wdrożenie systemu GIS 

zintegrowanego z eksploatowanym przez Zamawiającego systemem TP-MEDIA oraz TP-

Administrator. 

 

W ramach w/w zadania Wykonawca przeprowadzi pełną inwentaryzację istniejącego 

i nowo budowanego mienia wodno-ściekowego Strzeleckich Wodociągów 

i Kanalizacji   Sp. z o.  

 

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Oferta Techniczno - Handlowa nr 

____________ , jako załącznik nr 1, oraz Opis Przedmiotu Zamówienia wraz ze Specyfikacja 

Techniczną – załącznik nr 2, które stanowią integralną część do niniejszej umowy. 
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§ 2 
 

Wartość umowy 

 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi __________ PLN (00/100). 

Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT) 

w wysokości wynikającej z obowiązujących w dniu wystawienia faktury przepisów prawa. 

 

§ 3 
 

                                  Terminy wykonania  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym  

terminie do 4 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. 

Rozpoczęcie przez Wykonawcę prac związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz 

wykonywanych w siedzibie Zamawiającego nastąpi  nie później niż w ciągu 21 dni od 

dnia podpisania umowy. 
 

2. Przez wykonanie  przedmiotu umowy należy rozumieć odbiór końcowy przedmiotu 

umowy. 

 

§ 4 
 

Obowiązki Stron: 

 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

a) Udostępnienie pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego, w których ma być wykonany 

przedmiot umowy, 

b) Przystąpienie do odebrania przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, 

c) Zapoznanie personelu Wykonawcy z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami 

BHP i innymi wewnętrznymi przepisami, 

d) Terminowa zapłata wynagrodzenia umownego. Do czasu zapłaty należnych kwot 

przez Zamawiającego dostarczony sprzęt należy do Wykonawcy. 

 

2. Obowiązki Wykonawcy: 

a) Przestrzeganie obowiązujących zasad pracy na terenie zakładu Zamawiającego,  

określonych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy , 

b) Zatrudnienie Podwykonawców przez Wykonawcę może odbyć się tylko za zgodą 

Zamawiającego 

c) Zorganizowanie pracy w sposób, zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki 

pracy, zgodnie z przepisami bhp, p.poż. i przepisami wewnętrznymi Zamawiającego, 

d) Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie Opisem Przedmiotu 

Zamówienia oraz Specyfikacją Techniczną oraz z zasadami wiedzy technicznej. 

W sposób, zapewniający wysoką jakość wykonanego przedmiotu umowy oraz 

zgodnie z umową, normami i obowiązującymi przepisami, 

e) Oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie, 

f) Dbałość o porządek na terenie prowadzonych prac, a także uprzątnięcie tego terenu 

po zakończeniu prac i doprowadzenie go do stanu poprzedniego.  
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g) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, w tym 

ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 

intelektualnej w tym praw autorskich do przedmiotu umowy w postaci 

oprogramowania czy patentów lub licencji związanych z przedmiotem umowy. 

h) Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie wszystkich pracowników Spółki bezpośrednio 

związanych z obsługą przedmiotu umowy. 

 

 

 

§ 5 
 

Warunki  płatności 

 

1. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, upoważnia Wykonawcę 

do wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Strony ustalają 30-sto dniowy termin zapłaty faktury VAT od daty dostarczenia faktury do 

Zamawiającego. Płatność następować będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy 

wskazane w fakturze. 

3. Faktura VAT, niezwłocznie po wystawieniu, zostanie wysłana na adres: Strzeleckie 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP  

 

 

 

§ 6 
 

Gwarancja 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty 

i dostarczone urządzenia, na okres: 

 Urządzenia i oprogramowanie zgodnie z gwarancjami udzielonymi przez 

producentów, jednak nie mniej niż 24 miesiące, karty gwarancyjne stanowią 

załącznik do niniejszej umowy. 

 Wykonane usługi wdrożenia dostarczonego systemu zarządzania infrastrukturą sieci 

wodno-kanalizacyjnych w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy – 24 

miesiące. 

2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 liczona będzie od daty podpisania protokołu 

końcowego. 

3. Gwarancja obejmuje usunięcie przez Wykonawcę na własny koszt wszystkich wad, 

ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

4. W przypadku dokonania naprawy okres gwarancyjny przedłuża się o czas jej wykonania. 

5. Gwarancja nie obejmuje kosztów części szybko zużywających się w związku z ich 

eksploatacją, za które uważa się części tak określone w dokumentacji technicznej 

urządzeń, z zastrzeżeniem, że gwarancja obejmuje ich wymianę, a także uszkodzeń 

wynikających z wadliwej eksploatacji, niezgodnego z zaleceniami producenta 

obchodzenia się z urządzeniami oraz, z zastrzeżeniem ust. 6 zdanie drugie, 

samowolnych napraw oraz wprowadzenia jakichkolwiek zmian i przeróbek 

w dostarczonych urządzeniach i instalacjach, bez uzgodnień z Wykonawcą. 
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6.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 14 dni od 

dnia zgłoszenia potrzeby naprawy przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca 

nie wykona naprawy gwarancyjnej w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do 

dokonania niezbędnej naprawy we własnym zakresie lub zlecenia jej osobom trzecim, na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc przez to uprawnień gwarancyjnych. 

 

 

§ 7 
 

Postanowienia oraz oświadczenia. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do starannego i profesjonalnego działania, do 

przestrzegania obowiązującego prawa oraz dbałości o interesy Zamawiającego. 

2. Wykonawca zapewnia, że: 

a) prowadzona przez niego działalność jest zgodna z prawem, 

b) świadczone prace w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nie będą 

naruszały jakichkolwiek praw osób trzecich (zwłaszcza w zakresie przepisów o 

wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz 

nieuczciwej konkurencji) oraz będą wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i 

prawnych. 

3. W przypadku nabycia przez Wykonawcę w związku z wykonaniem niniejszej umowy 

majątkowych praw autorskich lub pokrewnych lub uzyskaniem upoważnienia (licencji) do 

korzystania z tych praw od osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć 

w umowach zawartych z takimi osobami przeniesienie nabytych praw lub uzyskanych 

licencji na Zamawiającego. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy przenosi 

z momentem końcowego odbioru przedmiotu umowy na Zamawiającego na zasadzie 

wyłączności autorskie prawa majątkowe do utworu powstałego w wyniku umowy na 

następujących polach eksploatacji: 

a) kopiowania utworu na dowolny nośnik, 

b) wystawiania utworu lub jego prezentacji na wystawach, podczas seminariów i zebrań, 

c) wykorzystywania utworu w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju, 

mediach audio-wizualnych i komputerowych, 

d) utrwalania, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, 

e) zwielokrotniania utworu dowolną techniką, 

f) wprowadzania utworu do obrotu w inny sposób, 

g) innego publicznego wykonania lub publicznego powielania, wystawienia, wyświetlania 

utworu, 

h) nadawania utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez 

stację naziemną, 

i) transmisji komputerowej utworu (sieć szerokiego dostępu, Internet), 

5. Zamawiający w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw 

osób trzecich oraz za wady fizyczne i prawne, wymienione w § 7 ust. 2 niniejszej umowy. 

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z  tytułów 

określonych w § 7 ust. 2  niniejszej umowy Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić 

o tym niezwłocznie Wykonawcę. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu wszelką 

szkodę, jaką może on ponieść  w wyniku skierowania przeciwko niemu wymienionych 

wyżej roszczeń. 
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§ 8 
 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający  zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych: 

a) za nieterminową realizację umowy w wysokości 0,1% wartości umowy netto za każdy 

dzień opóźnienia 

b) za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

w wysokości 0,1 % wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych: 

a) za zwłokę w przystąpieniu przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy 

w wysokości 0,01 % wartości  umowy za każdy dzień opóźnienia. 

3. Łączna wysokość wszelkich kar umownych naliczonych przez każdą ze stron nie może 

przekroczyć 15% wartości umowy. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez jedną ze 

stron przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej, strona poszkodowana będzie 

uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca zastrzega sobie prawo naliczania 

ustawowych odsetek za zwłokę.  

5. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez jedną ze 

stron, druga strona będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, pod warunkiem uprzedniego wezwania strony naruszającej umowę do 

jej należytego wykonywania w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni i 

bezskutecznego upływu tego terminu. Strona odstępująca od umowy w ww. przypadku 

będzie uprawniona do żądania od drugiej strony zapłaty kary umowną w wysokości 10% 

wartości przedmiotu umowy. Oświadczenie o odstąpieniu następuje w formie pisanej i 

może zostać złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie.  

6. Obie strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie 

wywiązanie się z umowy spowodowane przez działanie „siły wyższej”, w rozumieniu 

przepisów kodeksu cywilnego pod warunkiem powiadomienia drugiej strony o 

niemożności wywiązania się z umowy, na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do 7-miu 

dni od dowiedzenia się o okolicznościach siły wyższej. 

 

 

 

§ 9 
 

Wysokość należytego zabezpieczenia umowy 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości   

5% ceny brutto podanej w ofercie w wysokości ………………………….. PLN 

w następującej formie: …………………………………...…………………………....... 

2. Ustala się kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – 

20% wysokości zabezpieczenia.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania Zamawiającego za należycie wykonane. 

Kwota, o której mowa w ust. 2 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 
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§ 10 
 

Postanowienia końcowe 

 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania lub interpretacji postanowień 

niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. W razie sprzeczności treści zamówienia, oferty i umowy rozstrzygają 

postanowienia niniejszej umowy. 

3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej. Cesja praw wynikających z umowy wymagać 

będzie pisemnej zgody drugiej strony. 

4. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

5. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron, z tym, iż każdej ze stron służy prawo sporządzania nieograniczonej ilości 

odpisów. 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Oferta Techniczno - Handlowa nr  

Załącznik nr 2: Specyfikacja Techniczna 

Załącznik nr 3: Ogólna instrukcja BHP – zasady obowiązujące wszystkich pracowników firm 

zewnętrznych wykonujących prace na terenie SWiK.  

  

  

  

  

  

 

  

  

             Zamawiający:       Wykonawca: 

  
 


