
Znak spr. ZI.7013.19.2012

Załącznik Nr 4
WZÓR  U M O W Y  Nr …………………

zawarta   w   Słupnie,  w   dniu  ……………  pomiędzy   Gminą   Słupno z  siedzibą  
w  Słupnie, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną  przez:

Stefana Jakubowskiego – Wójta Gminy Słupno
a

…………………………………………………………………………………………………..

prowadzacym działalność gospodarczą …………………………………………………..
reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” 

przy kontrasygnacie:
Skarbnika Gminy – Elżbiety Syrkowskiej
o następującej treści:

§ 1
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Koncepcję odwodnienia ul. Piastowskiej i ul. Słowiańskiej w Borowiczkach Pieńkach 
oraz ul. Jagiellońskiej i ul. Wawrzyńca Sikory w Liszynie

§ 2
W koncepcji Wykonawca uwzględni odprowadzenie wód opadowych do najbliżej położonych 
odbiorników, którymi mogą być, kanały, rowy melioracyjne lub rzeka Słupianka. 

1.Koncepcja obejmie tereny położone na obszarze przyległym do ww ulic, które 
przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę i 
sporządzone zostanie w dwóch wariantach.
2.Koncepcja zawierać będzie:
1) charakterystykę określonej zlewni terenu,
2) obliczenie ilości wód opadowych/ścieków deszczowych
3) propozycję rozwiązań systemu kanalizacji deszczowej w ujęciu wariantowym, (co najmniej 
dwa warianty),
4) obliczenia rurociągów kanalizacji deszczowej,
5) średnice i długości kanałów dla wariantów
6) opis proponowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe,
7) analizę techniczno-ekonomiczną poszczególnych wariantów sieci kanalizacji deszczowej,
8) propozycję etapowania realizacji sieci kanalizacji deszczowej.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Przebieg kanałów deszczowych dostosować do przebiegu dróg wg miejscowego planu 
zagospodarowania. 

2. Uzyskanie zgody właścicieli odbiorników wód opadowych.

3. Wykonanie badań geotechnicznych potwierdzających możliwość zastosowania 
zaproponowanego systemu odwodnienie.

§ 3
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma należność w 
wysokości   …………………………  zł  brutto,  (słownie: 
……………………………………………………………………………………………….



§ 4

Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.08.2012r.

§ 5
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Przebieg kanałów deszczowych dostosować do przebiegu dróg wg miejscowego planu 
zagospodarowania. 

2) Uzyskać zgody właścicieli odbiorników wód opadowych.

3) Wykonać badania geotechniczne potwierdzające możliwość zastosowania 
zaproponowanego systemu odwodnienie. 

4) Sporządzić dwa warianty koncepcji kanałów deszczowych w formie graficznej ze 
schematem sieci i planem terenu zlewni na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2 000 

5) Najkorzystniejszą koncepcję dostarczyć Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w formie 
papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD.

2.Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu,
2)pełne  sfinansowanie  zadania  poprzez  realizację  faktur  wystawionych  na  podstawie 
odpowiednich obowiązujących dokumentów uzasadniających ich wartość.

§ 6
1.Wykonawca  zobowiązany jest  zapłacić  Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie  w 

oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości tego przedmiotu za każdy dzień 
zwłoki.

2.Wykonawca  ma  prawo  naliczać  odsetki  za  nieterminową  zapłatę  faktur  w  wysokości 
ustawowej.

§ 7 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi końcową fakturą.

2. Termin realizacji faktury: 21 dni roboczych od daty wpływu do Zamawiającego.

3. Należność  Wykonawcy  wynikająca  ze  złożonej  faktury  będzie  przekazywana  na 
wskazane w fakturze przez Wykonawcę konto. 

4. Wykonawca  oświadcza,  że  dokonał  zgłoszenia  rejestracyjnego  i  decyzją  Urzędu 
Skarbowego otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej ……………………………..

§ 8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu 
stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 9
W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

§ 10
Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  przedmiotu  umowy  strony  poddają 
rozstrzygnięciu właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.

§ 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy,  
2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA


