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zawarta w dniu ……………….. 2022 r. w Dzierżoniowie pomiędzy  

Gminą Dzierżoniów z/s w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1 

reprezentowaną przez Pana Marka Chmielewskiego – Wójta Gminy Dzierżoniów 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Agnieszki Hul 

zwaną dalej „Zamawiającym” 
 

a Panem/Panią 

prowadzącym działalność pod nazwą ………………………………………..,  

NIP: …………………….. 

REGON: …………………….. 

z siedzibą w …………………………… 
 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie 

z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł przyjętym 

Zarządzeniem Nr 286/2/21 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 04.01.2021 r.  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę na warunkach 

określonych w niniejszej umowie dotyczącą realizacji zadania pod nazwą: 

„Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Dzierżoniów w 2022 r.”. 

2. W zakres usługi wchodzi w szczególności: 

I. Konserwacja rowu melioracyjnego R-6 o długości 315 mb (wykoszenie i 

wygrabienie porostów z dna rowów w miejscach zalegania dużej ilości trawy, 

wycięcie samosiejek drzew i krzewów, udrożnienie przepustów, odmulanie 

mechaniczne dna rowu) położonego na działce nr 638/3 obręb Uciechów. 

• Cena netto:    _________ zł 

• Podatek VAT: _________ zł 

• Cena brutto:  _________ zł (słownie: …………………………………) 

II. Konserwacja rowu melioracyjnego R-6 o długości 514 mb (wykoszenie i 

wygrabienie porostów z dna rowów w miejscach zalegania dużej ilości trawy, 

wycięcie samosiejek drzew i krzewów, udrożnienie przepustów, remont 

przepustów, odmulanie mechaniczne dna rowu) położonego na działce nr 634 

obręb Uciechów. 

• Cena netto:    _________ zł 

• Podatek VAT: _________ zł 

• Cena brutto:  _________ zł (słownie: …………………………………) 



III. Konserwacja rowu melioracyjnego R-7 o długości 174 mb (wykoszenie i 

wygrabienie porostów z dna rowów w miejscach zalegania dużej ilości trawy, 

wycięcie samosiejek drzew i krzewów, udrożnienie przepustów, odmulanie 

mechaniczne dna rowu) położonego na działce nr 729 obręb Uciechów. 

• Cena netto:    _________ zł 

• Podatek VAT: _________ zł 

• Cena brutto:  _________ zł (słownie: …………………………………) 

IV. Konserwacja rowu melioracyjnego R-Ł o długości 445 mb (wykoszenie i 

wygrabienie porostów z dna rowów w miejscach zalegania dużej ilości trawy, 

wycięcie samosiejek drzew i krzewów, udrożnienie przepustów, odmulanie 

mechaniczne dna rowu) położonego na działce nr 632 obręb Uciechów. 

• Cena netto:    _________ zł 

• Podatek VAT: _________ zł 

• Cena brutto:  _________ zł (słownie: …………………………………) 

V. Konserwacja rowu melioracyjnego R-I2 o długości 145 mb (wykoszenie i 

wygrabienie porostów z dna rowów w miejscach zalegania dużej ilości trawy, 

wycięcie samosiejek drzew i krzewów, udrożnienie przepustów, odmulanie 

mechaniczne dna rowu) położonego na działce nr 194 obręb Tuszyn. 

• Cena netto:    _________ zł 

• Podatek VAT: _________ zł 

• Cena brutto:  _________ zł (słownie: …………………………………) 

VI. Konserwacja rowu melioracyjnego R-G8 o długości 340 mb (wykoszenie i 

wygrabienie porostów z dna rowów w miejscach zalegania dużej ilości trawy, 

wycięcie samosiejek drzew i krzewów, udrożnienie przepustów) położonego 

na działce nr 3 obręb Tuszyn. 

• Cena netto:    _________ zł 

• Podatek VAT: _________ zł 

• Cena brutto:  _________ zł (słownie: …………………………………) 

VII. Konserwacja rowu melioracyjnego R-G o długości 2260 mb (wykoszenie i 

wygrabienie porostów z dna rowów w miejscach zalegania dużej ilości trawy, 

wycięcie samosiejek drzew i krzewów, udrożnienie przepustów) położonego 

na działce nr 23 obręb Tuszyn. 

• Cena netto:    _________ zł 

• Podatek VAT: _________ zł 

• Cena brutto:  _________ zł (słownie: …………………………………) 

VIII. Konserwacja rowu melioracyjnego R-I1 o długości 100 mb (wykoszenie i 

wygrabienie porostów z dna rowów w miejscach zalegania dużej ilości trawy, 

wycięcie samosiejek drzew i krzewów, udrożnienie przepustów, odmulanie 

mechaniczne dna rowu) położonego na działce nr 15 obręb Włóki. 

• Cena netto:    _________ zł 

• Podatek VAT: _________ zł 

• Cena brutto:  _________ zł (słownie: …………………………………) 

IX. Konserwacja rowu melioracyjnego R-I o długości 930 mb (wykoszenie i 

wygrabienie porostów z dna rowów w miejscach zalegania dużej ilości trawy, 

wycięcie samosiejek drzew i krzewów, udrożnienie przepustów, odmulanie 

mechaniczne dna rowu) położonego na działce nr 17 obręb Włóki. 



• Cena netto:    _________ zł 

• Podatek VAT: _________ zł 

• Cena brutto:  _________ zł (słownie: …………………………………) 

X. Konserwacja rowu melioracyjnego R-4 o długości 120 mb (wykoszenie i 

wygrabienie porostów z dna rowów w miejscach zalegania dużej ilości trawy, 

wycięcie samosiejek drzew i krzewów, udrożnienie przepustów, odmulanie 

mechaniczne dna rowu) położonego na działce nr 506 obręb Włóki. 

• Cena netto:    _________ zł 

• Podatek VAT: _________ zł 

• Cena brutto:  _________ zł (słownie: …………………………………) 

XI. Konserwacja rowu melioracyjnego R-4 o długości 295 mb (wykoszenie i 

wygrabienie porostów z dna rowów w miejscach zalegania dużej ilości trawy, 

wycięcie samosiejek drzew i krzewów, udrożnienie przepustów, odmulanie 

mechaniczne dna rowu) położonego na działce nr 469 obręb Włóki. 

• Cena netto:    _________ zł 

• Podatek VAT: _________ zł 

• Cena brutto:  _________ zł (słownie: …………………………………) 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego wykonania określają 

postanowienia niniejszej umowy oraz złożona oferta Wykonawcy. 

4. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest z Budżetu Województwa 

Dolnośląskiego na rok 2022. 

 

§ 2 

Wynagrodzenie 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości ………………….. zł brutto (słownie: ………………………………….) 

w tym podatek VAT w wysokości …………………. zł (słownie: ……………..) 

zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną do zapytania ofertowego z dnia ………...2022 r.   

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 jest niezmienne przez cały czas trwania umowy. 

4. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. 

5. Faktura winna być adresowana: Gmina Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 

58-200 Dzierżoniów. 

6. Podstawą wystawienia faktury będzie: 

1) protokół odbioru wykonanych prac o którym mowa w § 7 ust. 3 podpisany przez 

obie strony; 

2) w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawcy, 

oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od wykonawcy wynagrodzenia za 

elementy robót jemu powierzone. 

7. Płatność za fakturę VAT zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy numer 

…………………………………………………., w ciągu 14 dni licząc od daty 

otrzymania faktury. 

 

§ 3 

Terminy 
 

Termin wykonania umowy ustala się do dnia 23 września 2022 r. 

 



§ 4 

Sposób wykonania umowy 
 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje 

niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do: 

− wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej 

w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego; 

− informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonania umowy 

na każde żądanie Zamawiającego; 

2. Ustala się osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: Grzegorz Procków 

tel. 74/832 56 84, Mariusz Zawiła tel.: 74/832 56 86 oraz ze strony Wykonawcy: 

…………………………………….... . 

 

§ 5 

Zobowiązania stron 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się względem Wykonawcy do wypłacenia należnego 

wynagrodzenia, a także do udzielania Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji 

i wyjaśnień niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 

2. Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązuje się do: 

− odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wykonywania pracy; 

− znajomości i przestrzegania przepisów dot. środowiska naturalnego oraz przepisów 

BHP; 

− zapewnienia zaplecza organizacyjnego, personalnego i narzędzi koniecznych do 

wykonania przedmiotu umowy; 

− utrzymywania terenu świadczenia usługi w stanie wolnym od zbędnych przeszkód 

komunikacyjnych oraz do bieżącego usuwania zbędnych urządzeń pomocniczych, 

odpadów, śmieci a także wszelkich innych pozostałości; 

− uporządkowania terenu po zakończeniu prowadzenia prac najpóźniej do dnia odbioru; 

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe przy i w zawiązku 

z wykonywaniem umowy; 

4. Wykonawca zobowiązuje się do oczyszczenia terenu z odpadów powstałych przy 

wycince krzewów i koszeniu trawy, wraz z ich wywozem i utylizacją. 

 

§ 6 
 

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia. 

2. Zlecenie części prac Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jak i za 

działania lub zaniechania własne. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania umowy zawartej przez siebie 

z Podwykonawcą, w szczególności do wypłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy. 

 

§ 7 

Odbiór usługi 
 

1. Po zakończeniu wykonywania zadania wymienionego w § 1, ust. 2 Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. 



2. Zamawiający dokona odbioru zadania stanowiącego przedmiot umowy najpóźniej w 

ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia i powiadomi o tym uczestników 

odbioru; 

3. Dokumentem potwierdzającym odbiór zadania jest „Protokół odbioru”, który 

podpisuje Zamawiający i Wykonawca; 

4. Protokół odbioru zadania, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych w 

wykonanych pracach, winien określać sposób i termin usunięcia tych wad. Koszt 

usunięcia wad ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

 

 § 8 

Kary umowne 
 

1. Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub 

nienależyte wykonanie umowy, liczone od wynagrodzenia umownego brutto; 

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach i wysokości: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

− odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto; 

− za zwłokę wykonania umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto 

za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy lub usunięciu wad stwierdzonych przy 

odbiorze. 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: 

− odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto; 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 9 

Odstąpienia 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

− w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy; 

− Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub przystąpił do rozwiązania firmy; 

− Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do prac lub wstrzymał prace 

i nie kontynuuje ich mimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie; 

− w sytuacji rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy lub 

przepisów prawa, po wcześniejszym wezwaniu przez Zamawiającego do 

zaprzestania naruszeń złożonym na piśmie; 

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

zobowiązany jest do dokonania przerwanych prac oraz zapłaty wynagrodzenia za 

prace, które zostały wykonane od dnia odstąpienia i potwierdzenia protokołem 

odbioru tych prac; 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone wraz z uzasadnieniem w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 



1) zmiany terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3 w przypadku zaistnienia 

okoliczności niezależnych od Wykonawcy po ich uwzględnieniu przez 

Zamawiającego, szczególnie w przypadku: 

a) siły wyższej; 

b) braku dostępu do przedmiotu umowy (rowu melioracyjnego); 

c) wystąpienia zamówień dodatkowych objętych odrębną umową. 

2) zmiany zakresu rzeczowego i lokalizacji zamówienia wynikających z przyczyn nie 

leżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, i nie powodującym zmiany 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 

3) Zmiany warunków płatności, w tym sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy wynikających z potrzeb Zamawiającego lub 

Wykonawcy i nie naruszających interesu Zamawiającego, 

4) Zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku VAT – 

dotyczy to części wynagrodzenia za usługę, której w dniu zmiany stawki podatku 

VAT jeszcze nie zafakturowano, zgodnie z § 2 ust. 6. 

5) Zmiany podwykonawców w stosunku do zgłoszonych w ofercie, z zachowaniem 

postanowień § 6. 

2. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli 

zmiana jest skutkiem uchybienia czy naruszenia umowy przez Wykonawcę. W takim 

przypadku koszty dodatkowe związane z taką zmianą ponosi Wykonawca. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w 

formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

4. Nie wymaga zmiany treści umowy w sytuacjach: 

1) zmiany siedziby firmy Wykonawcy i Zamawiającego, w przypadku otrzymania 

pisemnego zawiadomienia o zaistniałej zmianie, 

2) zmiany osób do kontaktu ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, w przypadku 

otrzymania pisemnego zawiadomienia o zaistniałej zmianie. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe i dodatkowe 
 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić swoich praw i 

obowiązków umownych (w tym dokonywania cesji wierzytelności) na rzecz osób 

trzecich; 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego; 

3. Wszystkie spory wynikające z wykonania tej umowy, które nie mogą być 

rozstrzygnięte polubownie, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi 

Powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego; 

4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA 

 
Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy są: 

1. Oferta Wykonawcy. 


