
  
 

Nr sprawy: ZP/340/8/08 
Znak: ZP/341/151/08 

 WZÓR 
 

Umowa 
 

zawarta w dniu ………..r. w Kamieńsku 
pomiędzy:  

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku  
z siedzibą w : 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50, nip:772-10-01-631, regon:590328019, 
zwanym dalej “Zamawiającym” , reprezentowanym przez:  
1. mgr inŜ. Kazimierza Maja  – Dyrektora 
2. mgr Janinę Bezulską Wolną - Gł. Księgową, 
a: 
…………………………………………………………………………………………….. 
z siedzibą w:………………………………………..ul…………………………………… 
nip:…………………………………………………. , regon:……………………………., 
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 od 14 000 euro do mniej niŜ kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP z póź. zm. 
 
§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania konstrukcji i pokrycia 
dachowego oraz innych podobnych robót specjalistycznych w świetlicy w Gałkowicach 
Starych gm. Kamieńsk, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, 
w tym: 
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem – 310 m2 
- wykonanie wieńcy Ŝelbetowych 
- montaŜ obróbek blacharskich okapu 
- montaŜ systemu odwodnienia dachu ( rynny fi 125 mm i rury spustowe PCV fi 110 mm) 
- wymórowanie kominów w strefie dachu i ponad dachem 
- montaŜ wywiewek i wentylatorów dachowych. 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień-Kod CPV: przedmiot główny:45.26.00.00-7. 
 
Ogólna wartość netto wynosi ……………… zł. 
(słownie: ………………………………………………………………………….. zł. …./100). 
Ogólna wartość podatku VAT wynosi  (stawka:22%)  - ……………….. zł. 
(słownie: ………………………………………………………………………….. zł …../100). 
Ogólna wartość brutto wynosi ………………. zł. 
(słownie: …………………………………………………………………………. zł. …../100). 
 
Termin płatności: 30 dni od dnia wystawienia faktury. 
Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia 31.12.2008r. 
 



  
 

 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ilości wykonania robót, jak równieŜ 
przesunięcia ilościowego jednej roboty na rzecz drugiej o tym samym parametrze. 
3. W przypadku zmniejszenia ilości robót jak równieŜ  przesunięcia ogólna wartość brutto 
zostanie ustalona w oparciu o faktyczną ilość wykonanych robót i obliczona według cen 
jednostkowych plus Vat. 
4. Wzrost zakresu robót do 5% nie zmienia wynagrodzenia wykonawcy. 
 
§ 2 
1.Ustala się sukcesywne wykonywanie przedmiotu umowy  po otrzymaniu przez Wykonawcę 
informacji o terminie wykonania danej części zamówienia (roboty naleŜy rozpocząć w 
terminie nie dłuŜszym niŜ 2 dni od powzięcia informacji). 
2.Wykonawca na własny koszt zabezpiecza teren budowy oraz ubezpiecza budowę objętą 
przedmiotem niniejszej umowy na czas wykonywania robót. 
  
§ 3 
Na materiały wymienione w § 1 Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć dokumenty tj.: 
- deklaracje zgodności lub atesty lub aprobaty techniczne na wbudowane materiały. 
 
§ 4 
1. Dopuszcza się wystawianie przez Wykonawcę częściowych faktur po wykonaniu części 
przedmiotu zamówienia i potwierdzonymi dokumentami rozliczeniowymi. 
1. Faktury naleŜy wystawiać na ZGK w Kamieńsku ul. Wieluńska 50, 
nip:772-10-01-631, regon 590328019 
2. Zamawiający wyraŜa zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez 
podpisu Zamawiającego na fakturze.  
 
§ 5 
1. Okres gwarancji (wyraŜony w liczbie miesięcy) wynosi 24 miesiące, licząc od daty 
dokonania odbioru końcowego. 
2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, 
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, usterkach, a Wykonawca 
zobowiązuje się w terminie 14 dni  do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.  
3. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 14 dni licząc od daty zgłoszenia.  
 
§ 6 
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania 
części przedmiotu umowy w wysokości 0,5% całkowitej wartości przedmiotu umowy za 
kaŜdy dzień opóźnienia. 
2.Za nieterminowe usunięcie wad, usterek w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci kary 
umowne w wysokości 0,3% całkowitej wartości przedmiotu umowy za kaŜdy dzień 
opóźnienia.  
Kara winna być zapłacona w terminie 10 dni od dnia wezwania do zapłaty.  
W czasie bezskutecznego upływu terminu Zamawiający potrąci karę z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 
3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% całkowitej wartości 
przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy.     
4. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty faktur Zamawiający zobowiązany będzie do 
uiszczenia naleŜności wraz z odsetkami. 
5. JeŜeli niewykonanie przedmiotu umowy będzie spowodowane przyczynami niezaleŜnymi 
od Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą dodatkowy termin 
wykonania zamówienia. 



  
 

  
§ 7  
Termin wypowiedzenia umowy przez strony ustala się na okres 1 miesiąca. 
 
§ 8 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 
 
§ 9 
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, rozpatrywane będą przez właściwe sądy 
powszechne, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. 
 
§ 10 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
§ 11 
Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej ze stron.  
 
§ 12 
Integralną część niniejszej umowy stanowią:  
1. SIWZ. 
2. Oferta. 
3. Kosztorys ofertowy. 

 
 
WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJ ĄCY 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 


