
Nr sprawy: ZP/340/2/2010  
 Znak: ZP/341/11/2010 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
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 mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. PZP (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 
 
§ 1 
Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia  materiałów 
chodnikowych, drogowych wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby 
zamawiającego, do remontu lub budowy chodników, dróg,  zgodnie z obowiązującymi 
normami i specyfikacjami technicznymi,  
w tym:  
a/ kostka brukowa wibroprasowana Holland szara 6 cm w ilości 4600 m2, 
b/ kostka brukowa wibroprasowana Holland czerwona 6 cm w ilości 1200 m2, 
c/ kostka brukowa wibroprasowana Holland szara 8 cm w ilości 3800 m2, 
d/ kostka brukowa wibroprasowana Holland czerwona 8 cm w ilości 1500 m2, 
e/ krawęŜnik drogowy szary 15x30x100 w ilości 1500 mb, 
f/ krawęŜnik drogowy szary 20x30x100 w ilości 200 mb, 
g/ obrzeŜe chodnikowe szare 6x20x100 w ilości 1500 mb 
 
za cenę: 
L.
P. 

Nazwa Jedn. 
miary 

Nakłady Cena jedn. 
netto w zł. 

Wartość 
netto w zł 

Stawka 
Vat 

1 Kostka brukowa 
wibroprasowana 
Holland szara 6cm  

m2 4600    

2 Kostka brukowa 
wibroprasowana 
Holland czerwona 
6cm  

m2 1200    



3 Kostka brukowa 
wibroprasowana 
Holland szara 8cm  

m2 3800    

4 Kostka brukowa 
wibroprasowana 
Holland czerwona 
8cm  

m2 1500    

5 KrawęŜnik drogowy 
szary 15x30x100  
 

mb 1500    

6 KrawęŜnik drogowy 
szary 20x30x100  
 

mb 200    

7 ObrzeŜe chodnikowe 
szare 6x20x100 
 

mb 1500    

 
Ogólna wartość netto...............................................................................................................zł  
(słownie: .....................................................................................................................................) 
Ogólna wartość podatku VAT................................................................................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
Ogólna wartość  brutto............................................................................................................zł 
(słownie: ....................................................................................................................................) 
  
§ 2 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ilości zakupionych materiałów 
chodnikowych, drogowych, jak równieŜ przesunięcia ilości parametru jednego materiału na 
rzecz drugiego. 
2. Strony zgodnie ustalają, iŜ dostawy odbywać się będą sukcesywnie, po otrzymaniu przez 
wykonawcę pisemnej informacji o terminie dostawy danej partii zamówienia (dostawy naleŜy 
dostarczyć w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni od powzięcia informacji). 
3. Okres gwarancji wynosi …………………………………………………………… m-cy. 
4. Wykonawca  odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie.  
5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie do dnia 31.12.2010r. 
6. Zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawcy aprobaty technicznej na kostkę, krawęŜniki, 
obrzeŜa w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  
 
§ 3 
1.Strony ustalają dopuszczanie wystawiania częściowych faktur. 
2.Faktury naleŜy wystawić na ZGK w Kamieńsku ul. Wieluńska 50,nip:772-10-01-631,  
regon 590328019 . 
3.Zamawiający wyraŜa zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez 
podpisu Zamawiającego na fakturze.  
4. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury. 
 
§ 4 
1.Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu nieterminowego dostarczenia 
danej partii materiałów w wysokości 0,5% całkowitej wartości przedmiotu umowy za kaŜdy 
dzień opóźnienia. 
2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 10% całkowitej wartości 
przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od wykonawcy.     



3. JeŜeli nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy będzie spowodowane przyczynami 
niezaleŜnymi od wykonawcy, zamawiający wyznaczy w porozumieniu z wykonawcą 
dodatkowy termin wykonania zamówienia. 
4. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty faktury zamawiający zobowiązany będzie do 
uiszczenia naleŜności wraz z odsetkami. 
 
§ 5 
Termin wypowiedzenia umowy przez strony ustala się na okres 1 m-ca. 
 
§ 6 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 
 
§ 7 
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, rozpatrywane będą przez właściwe sądy 
powszechne, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. 
 
§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
§ 9 
Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej ze stron.  
 
§ 10 
Integralną część niniejszej umowy stanowią:  
1. SIWZ 
2. Oferta 
 
 
 
WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJ ĄCY 
        
 
 
 
 
 
 
 

 


