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UMOWA Nr CWŻ/DI/…/2021/KW 

 

zawarta w dniu ……. w Nowym Dworze Gdańskim pomiędzy: 

 

Centralnym Wodociągiem Żuławskim Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim ul. 

Warszawska 28A wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS 0000185843, NIP 5792024213, Regon 192998920, wysokość kapitału zakładowego 

40.412.687,00 zł,  

reprezentowanym zgodnie ze sposobem reprezentacji przez wpisanego do tego rejestru: 

1. Tomasza Szczepańskiego – Prezesa 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a 

firmą: …………………………………………………………………..,  

reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………… 

zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”, o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, zgodnie ze złożoną ofertą z 

dnia ………….. likwidację niżej wymienionych studni: 

1)  Studnie nr 1,2,3,4 w miejscowości Stare Pole, 

2) Studnia nr 1 w miejscowości Boręty, 

3) Studnie nr 2 i nr 3 w miejscowości Lisewo. 

2. Likwidacja w/w studni przeprowadzona zostanie zgodnie z zatwierdzonymi projektami 

robót geologicznych na likwidację studni głębinowych oraz operatami wodnoprawnymi 

na likwidację urządzeń do poboru wody. 

3. Likwidację studni nr 1,2,3,4 w miejscowości Stare Pole należy przeprowadzić zgodnie z 

projektem robót geologicznych zatwierdzonym przez Marszalka Województwa 

Pomorskiego Decyzja nr DROŚ-G.7430.1.6.2019 z dnia 25.03.2019 r. oraz Decyzją 

pozwolenie wodnoprawne wydaną przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GD.ZUZ.2421.430.2018.EW. 

4. Likwidację studni nr 1 w miejscowości Boręty należy przeprowadzić zgodnie z 

projektem robót geologicznych zatwierdzonym przez Starostę Malborskiego Decyzją nr 

OS.6530.1.2020.BZ z dnia 25.05.2020 r. oraz Decyzją pozwolenie wodnoprawne wydaną 

przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie nr GD.ZUZ.2.4210.132.2021.MŻ. 

5. Likwidację studni nr 2 i nr 3 w miejscowości Lisewo należy przeprowadzić zgodnie z 

projektem robót geologicznych zatwierdzonym przez Marszalka Województwa 

Pomorskiego Decyzja nr DROŚ-G.7430.1.33.2020 z dnia 02.06.2020 r. Decyzją 

pozwolenie wodnoprawne wydaną przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GD.ZUZ.2.4210.133.2021.MŻ. 

6. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca sporządzi plany ruchu zakładu wykonującego 

roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających użycia 
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środków strzałowych na likwidację otworów i uzyska ich zatwierdzenie w Okręgowym 

Urzędzie Górniczym w Gdańsku. 

7. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz 

na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

§ 2 

Termin wykonania 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się: 

1) Likwidacja studni nr 1,2,3,4 w miejscowości Stare Pole -  do dnia 15.03.2022 r. 

2) Likwidacja studni nr 1 w miejscowości Boręty oraz studni nr 2 i nr 3 w 

miejscowości Lisewo  – do dnia 15.03.2022 r. 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy 

przysługuje całkowite wynagrodzenie w wysokości …………… netto + obowiązujący 

podatek VAT. 

2. Całkowite wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

co oznacza, że nie będzie ono waloryzowane ani w żaden sposób zmieniane. 

Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty niezbędne do realizacji umowy w tym: 

materiałów, robocizny, robót przygotowawczych, zagospodarowanie placu budowy, 

utrzymanie zaplecza budowy, koszty mediów, opracowania planu ruchu na wykonanie 

robót.  

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi  na podstawie prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcą faktury VAT.  

4. Płatność za przedmiot umowy realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze VAT Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty wykonania i 

odebrania całości robót na podstawie protokołu odbioru końcowego robót bez uwag. 

§ 4 

Odbiory robót 

1. Odbiór końcowy dokonany będzie przez Zamawiającego z udziałem stron na podstawie 

pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru wykonanych robót w terminie nie dłuższym 

niż 7 dni. 

2. Dla dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedłoży niezbędne dokumenty 

dotyczące odbieranego przedmiotu zamówienia. 

3. Z czynności  odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić ich odbioru do 

czasu ich usunięcia, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może zażądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy z winy 

Wykonawcy. 

5. W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru końcowego robót 

Zamawiający może zlecić zastępcze wykonania robót innemu Wykonawcy na koszt 

Wykonawcy dotychczasowego. 
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6. Jeżeli w trakcie realizacji robót zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 

niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest do ich przeprowadzenia. Jeżeli w 

rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowano materiały lub 

wykonano roboty niezgodne z umową, to kosztami tych badań zostanie obciążony 

Wykonawca, w przeciwnym wypadku Zamawiający. 

§ 5 

1. Zamawiający zapewni nadzór geologiczny w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający udostępni niezbędną dokumentacje w celu wykonania przedmiotu umowy. 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy 

zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie 

obowiązującym prawem budowlanym, geologicznym i górniczym wraz z aktami 

wykonawczymi. 

2. Zorganizowanie placu budowy niezbędnego do właściwego wykonania prac. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o 

stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren objęty likwidacją studni. 

5. Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego terenu czasowo zajętego w związku z 

wykonywaniem robót i uporządkowanie terenu likwidowanej studni. 

6. Wykonawca dokona oznaczenia miejsca zlikwidowanej studni w trwały sposób na 

powierzchni terenu. 

7. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 

8. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami. 

9. Likwidacja plac budowy  i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu 

prac lecz nie później niż 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych  

z następujących tytułów: 

1) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji umowy, z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego – za każdy dzień opóźnienia kara umowna  

w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy, 

2) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu usunięcia wad z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego – za każdy dzień opóźnienia kara umowna w wysokości 0,1% 

całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy – kara umowna w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności 

określonej na fakturze VAT. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za każdy dzień zwłoki w odbiorze 

przedmiotu umowy w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 
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4. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach 

ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

 

§ 8 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie  

za zrealizowaną część umowy. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem 

zamówienia (tj. co do jakości i zgodności ich wykonania z umową) od daty podpisania 

protokołu końcowego robót. 

2. Nadzór geologiczny z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą 

umową prowadziła będzie Małgorzata Odoj tel. 608 427 943 - Przedsiębiorstwo 

Hydrogeologiczne sp. z o.o. w Gdańsku. 

3. Kierowanie i nadzór nad robotami ze strony Wykonawcy przewidzianymi niniejszą 

umową prowadził będzie ………………. tel. ……………………..  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego oraz przepisy o prawie autorskim.  

5. Zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.   

6. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z wykonania Umowy, Strony będą rozstrzygać 

polubownie.   

7. W przypadku nieosiągnięcia ugody spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Projektanta, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

§ 11 

Strony wyrażają zgodę na przetwarzanie danych zawartych w umowie z zachowaniem 

przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  2016/679 z 

dnia 27.04.2016 (RODO). 

 

PROJEKTANT        ZAMAWIAJĄCY 


