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Nr sprawy: ZP/271/3/2013 
Znak: ZP/271/3/52/2013 

Nr umowy: ZP/272/…/2013 
Załącznik nr 3 do SIWZ 

WZÓR 

Umowa 
zawarta w dniu …………………r. w Kamieńsku 

pomiędzy:  
Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku  
z siedzibą w : 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50, 
zwanym dalej “Zamawiającym” , reprezentowanym przez:  
1. Karola Trajdosa  – p.o. Dyrektora 
a: 
nazwa /firma/albo imiona i nazwiska: ……………………………………………………… 
 z siedzibą albo miejscem zamieszkania i adresem wykonawcy w:………………………… 
…………………………………………………………………. ul. ……………………….. 
zwanym dalej  “Wykonawcą”  , reprezentowanym przez: 
1. ………………… – ……………….. 
2. ………………… – ……………….. 
 
została zawarta umowa następującej treści:  
 
Niniejsza umowa jest wynikiem postępowania o zamówienie publiczne  w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
 
§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia miału i  tłucznia 
kamiennego dolomitowego oraz żwiru wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca 
siedziby zamawiającego, do zadań drogowych, zgodnie z obowiązującymi normami                         
i specyfikacjami technicznymi, w tym: 
a/ miał kamienny dolomitowy o frakcji 0÷8 mm w ilości 100 ton 

b/ tłuczeń kamienny dolomitowy o frakcji 0÷63 mm w ilości 1000 ton 

c/ tłuczeń kamienny dolomitowy o frakcji 0÷31,5 mm w ilości 1700 ton 

d/ tłuczeń kamienny dolomitowy o frakcji 10÷31,5 mm w ilości 1000 ton 

e/ tłuczeń kamienny dolomitowy o frakcji 16÷31,5 mm w ilości 500 ton 

f/ tłuczeń kamienny dolomitowy o frakcji 31,5÷63 mm o w ilości 500 ton 

g/ żwir (do zabudowy na drenażu-sączki podłużne) o frakcji 8÷16 mm w ilości 350 ton. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ilości zakupu w/w miału i   
tłucznia kamiennego dolomitowego oraz żwiru.  
Zamawiający wymaga, aby materiał równoważny posiadał te same parametry 
jakościowe (fizyko-chemiczne) i wydajnościowe jak wyżej wymieniony miał i tłuczeń  
kamienny dolomitowy oraz żwir.  
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień-Kod CPV: przedmiot główny: 
44.11.31.40-8 (kamień drogowy), przedmiot dodatkowy: 14.21.21.20-7 (żwir).  
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§ 2 
Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie wyszczególnione 
jak niżej: 
L.
P. 

Nazwa Jedn. 
miary 

Nakła-
dy 

Cena jedn. 
netto w zł. 

Wartość 
netto w zł. 

Stawka 
Vat 

1 Miał kamienny 
dolomitowy 
o frakcji  
0÷8 mm 

t 100   23% 

2 Tłuczeń 
kamienny 
dolomitowy 
o frakcji  
0÷63 mm 

t 1000   23% 

3 Tłuczeń 
kamienny 
dolomitowy 
o frakcji 0÷31,5 
mm 

t 1700   23% 

4 Tłuczeń 
kamienny 
dolomitowy 
o frakcji 
10÷31,5 mm 

t 1000   23% 

5 Tłuczeń 
kamienny 
dolomitowy  
o frakcji 
16÷31,5 mm 

t 500   23% 

6 Tłuczeń 
kamienny 
dolomitowy  
o frakcji 
31,5÷63 mm 

t 500   23% 

7  Żwir (do 
zabudowy na 
drenażu-sączki 
podłużne) o 
frakcji 8÷16mm  

 t 350   23% 

 
Ogólna wartość netto wynosi ……………… zł.  
(słownie: ………………………………………………………………………………………) 
Ogólna wartość podatku VAT(23%) wynosi ……………… zł. 
(słownie: ………………………………………………………………………………………) 
Ogólna wartość  brutto wynosi ………………. zł. 
(słownie: ………………………………………………………………………………………) 
 
§ 3 
Zamawiający nie żąda szczególnych wymagań związanych z realizacją zamówienia 
dotyczących art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z. 
2010 r. Nr 113, poz. 759). 
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§ 4 
1. Strony zgodnie ustalają, iż dostawy odbywać się będą sukcesywnie, po otrzymaniu przez 
Wykonawcę pisemnej informacji o terminie dostawy danej partii zamówienia (dostawy 
należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 5 dni od powzięcia informacji). 
2. W trakcie realizacji dostaw na żądanie zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się 
dostarczyć aprobaty techniczne lub atesty lub certyfikaty zgodności PN-EN lub deklaracje 
zgodności PN-EN na materiały wymienione w § 1 niniejszej umowy.  
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie do dnia 31.12.2013r. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych lub 
uszkodzonych w wyniku transportu części lub całości dostawy i ich wymiany na własny 
koszt. 
5. Okres gwarancji wynosi 36 m-cy licząc od dnia odbioru każdej partii dostawy 
materiałów. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany materiałów wadliwych 
powstałych w okresie gwarancji w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnego 
zawiadomienia o ujawnionych wadach tych materiałów. 
7. Jako materiały wadliwe określa się materiały nie spełniające wymagań norm i atestów, 
w tym m.in. materiały o nieprawidłowych wymiarach, pęknięte, kruszące się i wykonane 
niezgodnie z normami i atestami ze złych surowców. 
8. Zamawiający nie zapłaci za materiały objęte niniejsza umową, które okażą się wadliwe i w 
przypadku, jeżeli Wykonawca po wyczerpaniu terminu umownego na usunięcie wad 
powstałych w trakcie realizacji dostaw lub okresie gwarancji nie wymienił ich. 
 
§ 5 
Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 
obowiązków przez pracowników Wykonawcy. 
 
§ 6 
1. Podstawą do zapłaty faktur stanowi pisemny dokument informujący o odbiorze bez 
zastrzeżeń, podpisany przez strony umowy za wykonane i odebrane dostawy, zgodnie z 
ustaleniami Zamawiającego.  
2. Strony ustalają dopuszczanie wystawiania częściowych faktur. 
3. Faktury należy wystawić na SZGK w Kamieńsku ul. Wieluńska 50, nip:772-10-01-631,  
regon 590328019 . 
4. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu 
Zamawiającego na fakturze.  
5. Należność płatna będzie przelewem na konto wykonawcy, wskazane na fakturze.  
6. Termin płatności faktur wynosi do 21 dni licząc od dnia wystawienia faktury. 
 
§ 7 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie   
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa do naliczenia kar umownych. 
2. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzanie zmian i postanowień,  
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano 
wyboru chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w   
przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy albo wydania nakazu zajęcia jego 
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majątku, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu. 
4.Zamawiający ma prawo również do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy 
Wykonawcy w przypadku: 
a) co najmniej trzykrotnej opóźnionej dostawy materiałów wymienionych w niniejszej 
umowie, 
b) co najmniej trzykrotnego zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego zastrzeżeń co do 
jakości dostarczonych materiałów niniejszej umowy.  
5. Jeżeli nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy będzie spowodowane przyczynami 
niezależnymi od Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą 
dodatkowy termin wykonania zamówienia. 
 
§ 8 
Strony ustalają następujące kary umowne: 
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy , w wysokości 10% całkowitej wartości brutto przedmiotu 
umowy. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za zwłokę z tytułu nieterminowej dostawy partii 
materiałów wymienionych w niniejszej umowie w wysokości 0,5% całkowitej wartości brutto 
przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w zapłacie 
faktur. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną 
potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. 
 
§ 9 
Termin wypowiedzenia umowy przez strony ustala się na okres 1 m-ca, z zastrzeżeniem § 7 
pkt. 3, 4 . 
 
§ 10 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
§ 11 
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, rozpatrywane będą przez właściwe sądy 
powszechne, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. 
 
§ 12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
§ 13 
Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.  
 
§ 14 
Integralną część niniejszej umowy stanowią:  
1. SIWZ 
2. Oferta 
 
 
WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJ ĄCY 

 
 


