
                                                                                                                                          PROJEKT 
 

Umowa Nr  
Zawarta na podstawie zamówienia publicznego…………… 

 
W dniu ……….2013 roku w Legnicy pomiędzy:  
Gminą Legnica reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………… - Prezydenta Miasta Legnicy,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta –  
mającą swą siedzibę w Legnicy – Pl. Słowiański 8, zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”, 
a 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………. 
2. ……………………………………………… 

zwaną dalej w tekście „Wykonawcą”.  
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym 
(kod CPV 45246400-7)  została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1. 

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: 
„Uporz ądkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy” które podzielono na trzy etapy 
terminowe obejmujące róŜne zakresy: 
Etap I – uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy od mostu kolejowego w rej. 
ul. Łąkowej w km 24+610 do mostu przy ul. Bielańskiej w km 26+810 wraz ze skarpami 
odwodnymi,  
Etap II  – uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy od mostu kolejowego w rej. 
ul. Łąkowej w km 24+610 do mostu przy ul. Bielańskiej w km 26+810 wraz ze skarpami 
odwodnymi,  
Etap III  – uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy od mostu kolejowego w rej. 
ul. Stacyjnej w km 23+950 do jazu na rzece Kaczawa przy ul. śytniej w km 29+810 (rejon 
ul. Jaworzyńskiej) w tym, od mostu kolejowego w rej. ul. Łąkowej w km 24+610 do mostu 
przy ul. Bielańskiej w km 26+810 wraz ze skarpami odwodnymi. 
Zakres robót łącznie obejmuje: 
- mechaniczne wykoszenie porostów z międzywala rzeki Kaczawy wraz 

z zagospodarowaniem pokosu przez rozdrobnienie …………………….....  11 390 ar 
- ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp ……………….......   1095 ar 

- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp ………………………………  1095 ar 
- ręczne ścinanie krzaków i podszycia …………………………........................ 0,10 ha 

- usunięcie zanieczyszczeń z wywiezieniem …………………………………....  19  m3  

Wykonawca pokrywa koszty związane z przyjęciem odpadów na składowisko miejskie. 
Szczegółowy zakres prac zawarty jest w przedmiarze robót, będącym integralną częścią 
umowy. 

 
§ 2. 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów umowy, o których mowa w § 1 
ustala się następująco: 

Etap I – od dnia zawarcia umowy do 17.06.2013 r., w tym teren od mostu przy    
ul. Bielańskiej do mostu przy ul. Kartuskiej do 10.06.2013r. 
Etap II  – od 07.07.2013 r. do 22.07.2013 r.  
Etap III  – od 27.07.2013 r. do 20.09.2013 r.  

 



 
§ 3. 

Strony zgodnie ustalają, Ŝe Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego 
postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, Ŝe są one wprowadzone do niniejszej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

§ 4. 
Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy teren wymieniony w §1 
w dniu …………………... 

 
§ 5. 

Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: 
…………………………………………………. . 

Zamawiający wyznacza na koordynatora prac objętych niniejszą umową: …………………… 
–  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnica – tel.076 72-12-243. 

 
§ 6. 

Za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe  łącznie w wysokości:  
Netto:  zł (słownie złotych: ………………………..……...) 
Brutto:  zł  (słownie złotych: ……………………………...)     
 
w tym za poszczególny etap: 
Etap I 
Netto:  zł (słownie złotych: ……………………………...). 
Brutto:  zł (słownie złotych : ……………………….…....). 
Etap II 
Netto:  zł (słownie złotych: ……………………………...). 
Brutto:  zł (słownie złotych : …………………………....). 
Etap III 
Netto:  zł (słownie złotych: ……………………………..). 
Brutto:  zł (słownie złotych : …………………………....). 
 

§ 7. 
1. Wykonawca zobowiązuje się pisemnie zgłosić gotowość odbioru poszczególnego 

etapu umowy Zamawiającemu. 
2. Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty przyjęcia zgłoszenia dokonać 

odbioru przedmiotu umowy. 
 

§ 8. 
1. Wykonany i odebrany przedmiot umowy zostanie rozliczony fakturą za poszczególny 

etap, po odebraniu robót i podpisaniu protokołu odbioru przez strony umowy, w ciągu 
21 dni od daty wpływu dokumentów rozliczeniowych do Zamawiającego. 

2. Termin zapłaty faktury uwaŜa się za zachowany gdy w terminie określonym w ust. 1 
zostanie dokonane polecenie przelewu z banku Zamawiającego.  

 
§ 9. 

1. Strony ustalają następujące kary umowne: 
1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę w wysokości 200 zł. za kaŜdy dzień zwłoki, 
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci zamawiającemu 20% całości wynagrodzenia umownego.  
2. Zamawiający za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego zapłaci Wykonawcy 



wynagrodzenie za faktycznie wykonaną pracę potwierdzoną protokołem                          
zaawansowania. 

3. Zamawiający moŜe dochodzić odszkodowania w wysokości przewyŜszającej 
zastrzeŜone w ust. 1 kary umowne. 

 
§ 10. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej.  
 

§ 11. 
1. Spory związane z wykonaniem umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu     

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  
2. Wykonawca nie moŜe przenieść na Ŝaden podmiot wierzytelności wynikających    

z niniejszej umowy (zakaz cesji).  
 

§ 12. 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 13. 

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla kaŜdej ze stron. 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


