
1 

 

 

U M O W A     NR ........................ 
 

zawarta  w  dniu …………….  w  Dębicy  pomiędzy: 
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów  Racławickich 35, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000044893, posiadającą numery NIP:872-000-42-72 oraz REGON: 850489543, 
zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują: 
1. Prezes Zarządu     mgr inż.  Jacek Gil       
2. Z-ca Prezesa Zarządu d/s Technicznych    mgr inż.  Tomasz Gawlik   
a  
……………………………………………………… 

o  następującej  treści: 

§ 1 

W rezultacie  przeprowadzonego w dniu ………………………….  przetargu nieograniczonego Zamawiający  
zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania zadanie:  
 

„Krata rzadka ze zgarniaczem mechanicznym, podgrzewana,  
przystosowana do pracy na zewnątrz – dostawa i montaż” 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż  kraty rzadkiej na Oczyszczalni Ścieków w Dębicy przy  
ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica , zgodnie z poniższą specyfikacją: 

a) głębokość kanału 1200 mm; 
b) szerokość kanału 1200 mm; 
c) wysokość zrzutu skratek min. 1600 mm od terenu; 
d) prześwity rusztu 50 mm; 
e) grubość prętów 8 mm; 
f) materiał stal nierdzewna – minimum AISI 304 ( z wyjątkiem łańcucha, łożyskowania); 
g) silnik samohamowny; 
h) krata dowolnego typu ze zgarniaczem mechanicznym grzebieniowym oraz pomostem obsługi (jeżeli jest 

to konieczne); 
i) szafa sterownicza do montażu na ścianie - minimum AISI 304 wyposażona w sterownik, przystosowana 

do pracy w trybie ręcznym i automatycznym, wyłącznik główny i awaryjny, zabezpieczenie 
przeciążeniowe, ogrzewanie szafy termostatem; 

j) krata z obudową ogrzewaną, przystosowana do pracy na zewnątrz. 
 

Zamówienie obejmuje również: 
1. dostarczenie kraty na koszt i ryzyko Wykonawcy na Oczyszczalnię Ścieków w Dębicy przy  

ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica; 
2. wymianę wraz z demontażem istniejącej kraty rzadkiej ze zgarniaczem mechanicznym grzebieniowym 

na urządzenie spełniające tę samą funkcję wraz z szafą sterowniczą, maksymalny przepływ 2000 m3/h; 
3. wykonanie robót montażowych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami  

i normami; 
4. dokonanie niezbędnych modyfikacji oprogramowania oraz rozbudowę sterowników w niezbędnym 

zakresie. Zamawiający obecnie używa sterowników kompatybilnych z SIMATIC S7 – 300; 
5. dokonanie uruchomienia kraty wraz z przeszkoleniem wskazanych przez Zamawiającego osób, oraz 

dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim, w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD; 
6. włączenie sygnalizacji pracy (praca, stop, awaria) w istniejący system wizualizacji; 
7. dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji technicznej zamontowanej kraty w języku polskim, w wersji 

papierowej i elektronicznej; 
8. udzielenia gwarancji na 36 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia i podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru. 
 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia  od dnia podpisania umowy: do 30.03.2013r. 
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§ 3 

Nadzór techniczny nad wykonywaną dostawą, montażem i pozostałymi pracami w imieniu Zamawiającego 
sprawować będzie: 
Kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków – inż. Janusz Mitek 

 
§ 4 

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia:     ………………………….. 
Imię i nazwisko tel. kontaktowy 

 
§ 5 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
- netto:  …………..  zł  
- VAT (…..%):  …………..  zł  
- brutto  …………..  zł  

słownie brutto: …………………………….. 00/100 złotych 
2. Ustalone wynagrodzenie jak w pkt.1 pokrywa wszystkie zobowiązania Wykonawcy i wszystko co jest 

konieczne dla właściwej realizacji i ukończenia dostawy oraz usunięcia wszelkich wad. 
3. Rozliczenie wykonanych prac odbywać się będzie na podstawie faktury końcowej wystawionej przez 

Wykonawcę, potwierdzonej protokolarnie przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
 

§ 6 

1. Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają odpowiadać, co do jakości: wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren montażu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i 
przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zabezpieczenie strefy montażu, strzec mienia 
znajdującego się na obszarze prowadzenia prac, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

3. W czasie realizacji dostawy Wykonawca będzie utrzymywał teren w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych 

4. Przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren montażu. 
 

§ 8 

1. Należność  za wykonanie prac określonych w § 1 będzie płatna przelewem w terminie 30 dni od daty 
otrzymania faktury. 

2. Podstawą wystawienia faktury stanowił będzie bezusterkowy protokół odbioru  przedmiotu zamówienia, 
podpisany przez przedstawicieli umawiających się stron. 

3. Odbiór końcowy wykonanych robót winien być dokonany w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego 
zgłoszenia przez Zamawiającego i daty potwierdzenia przez osobę pełniącą nadzór techniczny zakończenia 
wszystkich robót. 

4. Komisję odbioru zwołuje Zamawiający, przy czym niedopełnienie tej czynności jak również 
nieprzeprowadzenie odbioru w w/w terminie, upoważnia Wykonawcę do przeprowadzenia  jednostronnego  
odbioru i ostatecznego rozliczenia robót fakturą końcową.  

 
§ 9 

1. Na wykonane roboty i zamontowane urządzenia będące przedmiotem zamówienia Wykonawca udziela 
gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. 

2. Okres rękojmi rozszerza się w związku z ustaleniem ust.2 na 39 miesięcy, to jest o 3 miesiące dłużej od 
okresu gwarancji. 

3. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia  stwierdzonych wad i usterek  
w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia faksem awarii urządzenia. 
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§ 10 

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny 872-000-42-72, jest uprawniony 
do otrzymywania faktur VAT, upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za realizację niniejszego 
zamówienia bez swojego podpisu.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr ident. ……………………. 
 

 
 

§ 11 

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.  

b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad  i 
usterek 

c) za inne niż określone w pkt. a) i b) nienależyte wykonanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 5% wynagrodzenia umownego.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej za zwłokę w zapłacie faktury. 
 

§ 12 

1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić 
od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają 
formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. 

3. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą może zmienić umowę o zamówienie publiczne w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia takich 
zmian wynikła z okoliczności opisanych w § 46 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień związanych z 
działalnością sektorową (uchwała nr 37/2011 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 
30.12.2011r.), a w szczególności zmiany terminu realizacji; warunkiem takiej zmiany jest wystąpienie 
obiektywnych przyczyn technologicznych wynikających z potrzeby zapewnienia ciągłości procesu 
oczyszczania ścieków lub warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac, których nie 
można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji niniejszego zamówienia. 

4. W razie braku porozumienia, o którym mowa w ust. 2 umowa niniejsza ulega rozwiązaniu. 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Regulaminu udzielania zamówień 
związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o., oraz przepisy  Kodeksu Cywilnego. 

§ 14 

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy  

3 egz. dla Zamawiającego. 

 
  
 
 
 
 
 ..............................................      ………………………………..
   
         Wykonawca                      Zamawiający 


