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UMOWA  Nr ……… / ……….. 
NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZYŁĄCZY WOD.-KAN., 

WYKONANIE PRZYŁĄCZY ORAZ PRZYŁĄCZENIE DO CZYNNEJ SIECI 
WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ 

 
zawarta w dniu …………………… r. w Dzierżoniowie pomiędzy : 
Wodociągi i Kanalizacja Spółką z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów, reprezentowaną 
przez: 
1/ Prezesa Zarządu                     -       Andrzeja Bronowickiego, 
2/ Dyrektora d/s Finansowych   -       Irenę Augustynowicz, 
zwaną dalej w treści umowy WiK Sp. z o.o., a: 
 
………………………………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko, nazwa firmy w przypadku osób prawnych i innych podmiotów gospodarczych/ 

………………………………………………………………………………………………… 
/miejsce zamieszkania, siedziba/ 

………………………………………………………………………………………………… 
/numer dowodu osobistego, NIP, PESEL, KRS/ 

reprezentowanym przez: 
1/ ……………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej w treści umowy Klientem. 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Klient zleca, a WiK Sp. z o.o. przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Wykonanie przyłączy wod.-kan. 
wraz z dokumentacją projektową oraz wpięcie do istniejącej sieci dla nieruchomości 
położonej przy ul………………………….. w …………………………, nr dz. …………, 
obręb……………………….”. Realizacja zadania podzielona jest na dwie części. 

2. Zakres I części zadania obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej: 

 przyłącza wodociągowego 

 przyłącza kanalizacji sanitarnej 

 przyłącza  kanalizacji deszczowej 
 
Do zadań WiK Sp. z o.o. należy uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów wyjściowych do 
projektowania oraz wszelkich wymaganych uzgodnień. Koszty uzyskania uzgodnień ponosi WiK Sp. z  
o.o.  

3. Zakres II części zadania obejmuje realizację przez WiK Sp. z o.o. usługi polegającej na wykonaniu 
przyłączy oraz ich wpięciu do czynnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej nieruchomości przy 
ul………………………. nr….. w …………………… zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową i 
przepisami Prawa budowlanego. 

4. Zakres II części zadania obejmuje: 

    wykonanie przyłączy określonych w §1 ust. 2., 

    wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłączy* 

    rozebranie i odtworzenie nawierzchni* 
5. W przypadku braku zgody Klienta na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

przyłączy oraz rozebranie i odtworzenie nawierzchni przez WiK Sp. z o.o. w ramach realizowanego 
zadania, Klient zobowiązany jest do wykonania powyższych czynności na własny koszt i do 
dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do WiK Sp. z o.o.  w Dzierżoniowie w 
terminie 30 dni od wykonania przyłącza. 
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§ 2 
Podstawą zawartej umowy jest wniosek Klienta z dnia …………………………r.  oraz techniczne warunki 
przyłączenia wydane przez WiK Sp. z o.o.  nr……………………………. z dnia……………….. 

 
§ 3 

Oświadczenia stron 
1. Klient oświadcza, że jest właścicielem / użytkownikiem wieczystym* nieruchomości, o której mowa w 

§1 ust.1 położonej w ……………………………… przy ul. ............................................ oznaczonej 
geodezyjnie dz. nr ................................., dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr  
............................................. przez ......................................................................................... . 

 
2. Klient oświadcza, że własnym staraniem i na własny koszt zapewni warunki techniczne umożliwiające  

WiK Sp. z o.o. realizację przedmiotu Umowy określonego w § 1 pkt. 3 i 4,  a   w szczególności: 
     1) dopełni wszystkich formalności związanych z zajęciem pasa drogi i wniesie niezbędne opłaty, 
     2) wykona miejsce na bezpieczny montaż zestawu wodomierzowego zlokalizowanego zgodnie z 
         dokumentacją techniczną przyłącza. 
3. Klient oświadcza, że jest mu znana treść obowiązujących przepisów: Ustawy, Regulaminu, oraz 

Wytycznych WiK, w szczególności art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeni w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, zgodnie z którym Klient zapewnia na własny koszt realizację budowy 
przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji 
wodomierza głównego. 

4. WiK oświadcza, że dokona przyłączenia nieruchomości Klienta, o której mowa w ust. 1, jeżeli zostaną 
spełnione przez Klienta warunki do przyłączenia określone w Regulaminie i niniejszej Umowie oraz 
dokona pozytywnego odbioru przyłączy. 

 
§ 4 

Termin realizacji przedmiotu umowy 
1. Termin realizacji I części zadania: do 50 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 

…………………… 
2. Termin realizacji II części zadania: do 100 dni od dnia podpisania umowy tj. do 

dnia……………………………. o ile warunki pogodowe na to pozwolą. 
3. Warunkiem przystąpienia przez WiK Sp. z o.o. do realizacji każdej z części zadania jest wpłata 

przez Klienta zaliczki w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy (danej części) przelewem na 
konto WiK. 

4. WiK Sp. z o.o. udziela Klientowi 36-miesięcznej gwarancji na wykonane przez WiK Sp z o.o. 
przyłącza licząc od dnia dokonania odbioru przyłączy potwierdzonego podpisaniem protokołu przez 
strony umowy. 

 

§ 5 
1. Ze strony Klienta osobą upoważnioną do kontaktów jest:  
     - …………………………………………………………………………………………….. 
2. Ze strony WiK Sp.  z o.o. osobą upoważnioną do kontaktów jest:  
     - ……………………………….. – Kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji, tel. (074) 832 20 87.  
 

§ 6 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. WiK Sp. z o.o.  przysługuje za wykonanie zadania następujące wynagrodzenie, zgodnie                            
z obowiązującym Cennikiem:     

I część:   cena netto: ……………………………………….. zł 
               podatek VAT …..%........................................ ……zł 
               cena brutto:………………………………………. zł 

                       (słownie:…………………………………………………………………) 
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        II część: cena netto:…………………………………………. zł 
                       podatek VAT…...%.................................................. zł 
                       cena brutto: ……………………………………….. zł 
                       (słownie:…………………………………………………………………) 
        
        Łączna wartość zamówienia brutto: ………………………..zł 
        (słownie: …………………………………………………………………………...)               
  
2. WiK Sp. z o.o. oświadcza, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją 

zadania, a niezbędne do jego wykonania tj. podatek VAT, zysk, koszty uzyskania materiałów 
wyjściowych do projektowania, koszty uzyskania wymaganych pozwoleń  i uzgodnień (za wyjątkiem  
opłaty za zajęcie pasa drogowego), itp. 

 
§ 7 

Warunki płatności  
1. Warunkiem przystąpienia przez WiK Sp. z o.o. do realizacji przedmiotu umowy jest wpłata przez 

Klienta zaliczki w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy (danej części) przelewem na konto  
WiK. 

2. Zapłata pozostałych 90% należności nastąpi po dostawie i odbiorze przedmiotu umowy,  przelewem 
na konto  WiK Sp. z o.o.  nr ……………………………………........... w terminie 7 dni od daty 
otrzymania faktury przez Klienta. 

3. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Klienta  
środków pieniężnych na rachunek bankowy WiK Sp. z o.o.  

4. Klient oświadcza, że posiada środki finansowe wystarczające na pełne i terminowe pokrycie 
wynagrodzenia WiK Sp. z o.o. 

5. Klient oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP ………………………  
i podlega pod Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie. 

6. WiK oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP 882-000-31-83  i podlega pod  Urząd 
Skarbowy w Dzierżoniowie.  

7. Za nieterminową realizację faktury WiK Sp. z o.o. przysługują odsetki ustawowe. 
 

 
§ 8 

                                                       Odstąpienie od umowy  
1. Klient może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach Ustawy Kodeks Cywilny. 
2. WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w  

przepisach Ustawy  Kodeks Cywilny. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Klienta w trakcie realizacji robót, 

Klient zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez WiK Sp. z o.o. kosztów oraz wynagrodzenia 
za pracę wykonane przez WiK do czasu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania. 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają – pod rygorem nieważności – formy    

pisemnej w postaci aneksu zatwierdzonego podpisem przez obie strony. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy  

Kodeksu Cywilnego. 
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy Strony umowy zobowiązują 

się rozwiązywać polubownie. W razie braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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4.  Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach  po jednym dla każdej ze 
stron. 

            
 
…………………………………………………                              ……………………………………………… 
 
………………………………………………… 
 
 
Podpisy Osób reprezentujących WiK                                           Czytelny podpis Klienta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


