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ZAŁ ĄCZNIK NR 5 
 

WZÓR  
Nr sprawy: ZP.271.1.2014 
Znak: ZP.271.1.4.2014        

 
UMOWA NR …….. 

 
zawarta w dniu ............................. w Kamieńsku, pomiędzy : 
Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku,  
97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50,  
reprezentowanym przez: 
Pana/Panią …………………… – …………………,  
NIP   772-10-01-631  REGON 590328019              
 
zwanym dalej ZAMAWIAJ ĄCYM , a 
(nazwa firmy)……………………………………………………..………………………….…. 
z siedzibą ……………………………………przy ul. ………..…………………………….…. 
działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/ zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………………….............* pod 
numerem ……………………………………………………. 
 
reprezentowaną przez: 
Pana/Panią ………………………… - ……………………. 
 
NIP ……………………….…..                                  REGON ……………………………… 
 
zwanym/-ą dalej WYKONAWC Ą 
 
po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego (art. 10, 39-46 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 
z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:  

 
§ 1 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów instalacyjnych wraz z nieodpłatnym 
transportem do miejsca siedziby zamawiającego oraz montażem wyposażenia i 
uruchomieniem, do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Gorzędów, 
gm. Kamieńsk-etap VII, zgodnie z  obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, 
w tym: 
 
 
L.
p. 

Nazwa Jedn. 
miary 
 i ilość 

1 GP4 - Kompletna zbiornikowa przepompownia ścieków typu B1500/65-II w 
zbiorniku polimerobetonowym SOLIDKAN-K w wersji nieprzejezdnej o średnicy 
1500mm i wysokości 4080mm wyposażona w sygnalizator świetlno - dźwiękowy 
poziomu alarmowego z awaryjnym podtrzymaniem zasilania, pracująca w układzie 
dwupompowym z pompami typu 65 PZM 2,2/SZ-2 sterowana skrzynką sterowniczą 
typu HNA2-6,3/D/M. Rurociąg dopływowy PVC fi 200mm, tłoczny PVC fi 90mm 
(cena obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego, montaż wyposażenia i 
uruchomienie, nie obejmuje rozładunku i zabudowy zbiornika w gruncie). 

1 szt. 
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2 GP3 - Kompletna zbiornikowa przepompownia ścieków typu B1200/65-II w 
zbiorniku polimerobetonowym SOLIDKAN-K w wersji nieprzejezdnej o średnicy 
1200mm i wysokości 4370mm wyposażona w sygnalizator świetlno - dźwiękowy 
poziomu alarmowego z awaryjnym podtrzymaniem zasilania, pracująca w układzie 
dwupompowym z pompami typu 65 PZM 1,5/SZ-2 sterowana skrzynką sterowniczą 
typu HNA2-6,3/D/M. Rurociąg dopływowy PVC fi 200mm, tłoczny PVC fi 90mm 
(cena obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego, montaż wyposażenia i 
uruchomienie, nie obejmuje rozładunku i zabudowy zbiornika w gruncie). 

1 szt. 

3 GP2 - Kompletne wyposażenie przepompowni typu W1500/50-II dla zbiornika 
Zamawiającego z polimerobetomu o średnicy 1500mm i wysokości 3560mm z 
sygnalizatorem świetlno - dźwiękowym poziomu alarmowego z awaryjnym 
podtrzymaniem zasilania, pracujące w układzie dwupompowym z pompami typu 65 
PZM 2,2/SZ-2 sterowane skrzynką sterowniczą typu HNA2-6,3/D/M. Rurociąg 
dopływowy PVC fi 200mm, tłoczny PVC fi 90mm (cena obejmuje dostawę do 
siedziby zamawiającego, montaż wyposażenia i uruchomienie). 

1 szt. 

4 PP1 - Kompletne wyposażenie przepompowni typu BS 800 dla zbiornika 
Zamawiającego z polimerobetomu o średnicy 1000mm i wysokości 2850mm z 
sygnalizatorem świetlno - dźwiękowym poziomu alarmowego z awaryjnym 
podtrzymaniem zasilania, pracujące w układzie jednopompowym z pompą typu 
NURT 50 PZM 0,75/SZ-2 sterowane skrzynką sterowniczą typu SPS 3-2,5/M. 
Rurociąg dopływowy PVC fi 160mm, tłoczny PE fi 63mm (cena obejmuje dostawę 
do siedziby zamawiającego, montaż wyposażenia i uruchomienie). 

1 szt. 

5 PP2 - Kompletne wyposażenie przepompowni typu BS 800 dla zbiornika 
Zamawiającego z polimerobetomu o średnicy 1000mm i wysokości 2700mm z 
sygnalizatorem świetlno - dźwiękowym poziomu alarmowego z awaryjnym 
podtrzymaniem zasilania, pracujące w układzie jednopompowym z pompą typu 
NURT 50 PZM 0,75/SZ-2 sterowane skrzynką sterowniczą typu SPS 3-2,5/M. 
Rurociąg dopływowy PVC fi 160mm, tłoczny PE fi 63mm (cena obejmuje dostawę 
do siedziby zamawiającego, montaż wyposażenia i uruchomienie). 

1 szt. 

 
§ 2 

Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie opisane niżej: 
L.
p. 

Nazwa Jedn. 
miary 
 i ilość 

Cena jedn. 
netto 
(w zł.) 

Wartość 
netto 

 (w zł.) 

Stawka  
VAT 
(w %) 

1 GP4 - Kompletna zbiornikowa 
przepompownia ścieków typu 
B1500/65-II w zbiorniku 
polimerobetonowym SOLIDKAN-
K w wersji nieprzejezdnej o 
średnicy 1500mm i wysokości 
4080mm wyposażona w 
sygnalizator świetlno - dźwiękowy 
poziomu alarmowego z 
awaryjnym podtrzymaniem 
zasilania, pracująca w układzie 
dwupompowym z pompami typu 
65 PZM 2,2/SZ-2 sterowana 
skrzynką sterowniczą typu HNA2-
6,3/D/M. Rurociąg dopływowy 
PVC fi 200mm, tłoczny PVC fi 
90mm (cena obejmuje dostawę do 

1 szt.   23 
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siedziby zamawiającego , montaż 
wyposażenia i uruchomienie, nie 
obejmuje rozładunku i zabudowy 
zbiornika w gruncie). 

2 GP3 - Kompletna zbiornikowa 
przepompownia ścieków typu 
B1200/65-II w zbiorniku 
polimerobetonowym SOLIDKAN-
K w wersji nieprzejezdnej o 
średnicy 1200mm i wysokości 
4370mm wyposażona w 
sygnalizator świetlno - dźwiękowy 
poziomu alarmowego z 
awaryjnym podtrzymaniem 
zasilania, pracująca w układzie 
dwupompowym z pompami typu 
65 PZM 1,5/SZ-2 sterowana 
skrzynką sterowniczą typu HNA2-
6,3/D/M. Rurociąg dopływowy 
PVC fi 200mm, tłoczny PVC fi 
90mm (cena obejmuje dostawę do 
siedziby zamawiającego, montaż 
wyposażenia i uruchomienie, nie 
obejmuje rozładunku i zabudowy 
zbiornika w gruncie). 

1 szt.  
 

 23 

3 GP2 - Kompletne wyposażenie 
przepompowni typu W1500/50-II 
dla zbiornika Zamawiającego z 
polimerobetomu o średnicy 
1500mm i wysokości 3560mm z 
sygnalizatorem świetlno - 
dźwiękowym poziomu 
alarmowego z awaryjnym 
podtrzymaniem zasilania, 
pracujące w układzie 
dwupompowym z pompami typu 
65 PZM 2,2/SZ-2 sterowane 
skrzynką sterowniczą typu HNA2-
6,3/D/M. Rurociąg dopływowy 
PVC fi 200mm, tłoczny PVC fi 
90mm (cena obejmuje dostawę do 
siedziby zamawiającego, montaż 
wyposażenia i uruchomienie). 

1 szt.   23 

4 PP1 - Kompletne wyposażenie 
przepompowni typu BS 800 dla 
zbiornika Zamawiającego z 
polimerobetomu o średnicy 
1000mm i wysokości 2850mm z 
sygnalizatorem świetlno - 
dźwiękowym poziomu 
alarmowego z awaryjnym 
podtrzymaniem zasilania, 

1 szt.   23 



4 
 

pracujące w układzie 
jednopompowym z pompą typu 
NURT 50 PZM 0,75/SZ-2 
sterowane skrzynką sterowniczą 
typu SPS 3-2,5/M. Rurociąg 
dopływowy PVC fi 160mm, 
tłoczny PE fi 63mm (cena 
obejmuje dostawę do siedziby 
zamawiającego , montaż 
wyposażenia i uruchomienie). 

5 PP2 - Kompletne wyposażenie 
przepompowni typu BS 800 dla 
zbiornika Zamawiającego z 
polimerobetomu o średnicy 
1000mm i wysokości 2700mm z 
sygnalizatorem świetlno - 
dźwiękowym poziomu 
alarmowego z awaryjnym 
podtrzymaniem zasilania, 
pracujące w układzie 
jednopompowym z pompą typu 
NURT 50 PZM 0,75/SZ-2 
sterowane skrzynką sterowniczą 
typu SPS 3-2,5/M. Rurociąg 
dopływowy PVC fi 160mm, 
tłoczny PE fi 63mm (cena 
obejmuje dostawę do siedziby 
zamawiającego, montaż 
wyposażenia i uruchomienie). 

1 szt.   23 

Ogólna wartość netto...........................................................................................................zł  
(słownie:..........................................................................................) 
Ogólna wartość podatku VAT(23%) ..................................................................................zł 
(słownie: ...............................................................................................................................) 
Ogólna wartość  brutto.......................................................................................................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 z późn. 
zm. 

§ 4 
1. Strony zgodnie ustalają, iż dostawy mogą odbywać się sukcesywnie zgodnie z wyborem 
zamawiającego, po otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnego zlecenia Zamawiającego 
przesłanego faksem lub listownie.  
2. Dostawa przedmiotu umowy zostanie dokonana przez Wykonawcę w terminie nie 
dłuższym niż 6 tygodni od otrzymania zlecenia. 
3. Przedmiot umowy należy dostarczyć do miejsca siedziby Zamawiającego tj. Kamieńsk ul. 
Wieluńska 50. 
4.Wraz z poszczególną dostawą materiałów określonych w niniejszej umowie Wykonawca 
złoży pisemnie aktualną informację o wyrobie budowlanym (od producenta), zgodną z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 11.08.2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
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budowlanym (Dz. U.  Nr 198, poz. 2041) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dn. 11.08.2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). W przypadku braku w/w 
informacji wyroby nie będą przyjęte przez Zamawiającego. 
5. Każdorazowo w dniu dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób 
określony w  ust. 3, dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności 
przedstawiciela Wykonawcy odbiór ilościowy przedmiotu umowy, który potwierdzony będzie 
drukiem „Wydanie zewnętrzne” (WZ). 
6. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych przedmiotu umowy objętego zleceniem 
przedstawiciel Zamawiającego odmówi podpisania druku „Wydanie zewnętrzne” (WZ), o 
którym mowa w ust. 4 i 5 co będzie równoznaczne z niedostarczeniem przedmiotu umowy w 
terminie, o którym mowa w zleceniu. 
7 Zlecenie, o którym mowa w ust.1 uznaje się za wykonane, z chwilą podpisania przez 
przedstawiciela Zamawiającego druku „Wydanie zewnętrzne” (WZ), o którym mowa w ust 5. 
8. Po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia Zamawiający w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni wskaże Wykonawcy termin na zamontowanie i uruchomienie przedmiotu 
umowy, nie krótszy niż 7 dni roboczych. Potwierdzeniem zamontowania i uruchomienia 
przepompowni jest protokół odbioru podpisany przez obie strony umowy. 
9 W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi wady w przedmiocie umowy, wówczas w 
protokole odbioru przedmiotu umowy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia. Do 
czasu usunięcia wad Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zapłaty faktury. W takim 
przypadku bieg terminu do zapłaty faktury rozpoczyna się z dniem usunięcia wad. 
 

§ 5 
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 25 
kwietnia 2014 roku, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 
 

§ 6 
1.Strony ustalają wystawianie częściowych faktur po zamontowaniu i uruchomieniu 
przepompowni. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez strony umowy bez 
uwag protokół o którym mowa w §4 ust.8. 
2.Faktury należy wystawić na SZGK w Kamieńsku ul. Wieluńska 50,nip:772-10-01-631,  
regon 590328019 . 
3.Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu 
Zamawiającego na fakturze.  
4. Termin płatności faktur wynosi do 30 dni licząc od dnia wystawienia faktury. 

 
§ 7 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy, nieużywany, 
kompletny, wolny od wad i posiadają prawem wymagane atesty i certyfikaty. 
2. Wykonawca udziela na przedmiot umowy 24 – miesięcznej gwarancji licząc od dnia 
podpisania bez uwag protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 8. 
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się: 
a) dokonać bezpłatnej naprawy wady - zgłoszonej przez Zamawiającego, 
b) przystąpić do usunięcia wady w terminie 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia i dokonać 
usunięcia wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni, 
4. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w miejscu uruchomienia przedmiotu umowy.  
5. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy w okresie 
objętym gwarancją, Zamawiający ma prawo żądać wymiany elementu na nowy. 
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6. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas trwania każdej naprawy. Okres 
ten Wykonawca zobowiązuje się odnotować w dokumencie gwarancyjnym lub innym 
dokumencie stwierdzającym wykonanie naprawy. 
7. Wszelkie koszty związane z naprawami i przeglądami w okresie gwarancji ponosi 
Wykonawca. 
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji niezależnie od roszczeń 
przysługujących z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 
9. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
 

§ 8 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, 
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20% ogólnej wartości 
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2  
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy  - w wysokości 0,2% ogólnej wartości 

brutto wynagrodzenia wskazanego w §2 za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,  
c) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie odbioru - w 
wysokości 0,2% ogólnej wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §2 za każdy 
kalendarzowy dzień zwłoki,  
d) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rękojmi lub 
gwarancji - w wysokości 0,2% ogólnej wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §2 
za każdy kalendarzowy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
którąkolwiek ze stron z przyczyn, za którą winę ponosi Zamawiający  w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej 
w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze 
zmianami).  

3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 a) i ust. 2 może nastąpić w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie i wymaga 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4.W razie naliczenia kary umownej Zamawiający jest uprawniony do dokonania 
jej potrącenia z faktury w części odpowiadającej wysokości tej kary. 

 
§ 9 

1.  W razie zaistnienia 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 wiadomo
ści  o tych okolicznościach. 

2.  W  przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3.  W przypadku gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia w całości lub w części wynosi co 
najmniej 20 dni (w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy) 
Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie o którym mowa w ust. 1, zachowując 
roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia 
do dnia odstąpienia od niniejszej umowy. 

§ 10 
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub 

usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.  
2. Celem przyjęcia solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego i Wykonawcy względem 

Podwykonawcy zgodnie z art. 6471 k.c. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do 
Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w 
realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę z 
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podwykonawcą lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a 
podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę 
wymagań związanych z gwarancją i rękojmią. 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na 
dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub 
zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy  
z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 
robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

7. Wykonanie przedmiotu zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy 
i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 
podwykonawców jak za własne. 

 
§11 

Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy,  z  zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 12 
1.  W  sprawach nie uregulowanych  niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo  
zamówień publicznych. 

2.  Sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów powstałych na tle wykonywania  
niniejszej umowy jest sąd miejsca siedziby Zamawiającego. 

3.  Umowę  sporządzono  w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w  tym  jeden  
egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

 
§ 13 

Integralną część umowy stanowią:   
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  

  2) oferta złożona przez Wykonawcę.  
 
 
 
WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJ ĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


