
 
 

Nr sprawy: ZP/340/6/2010 
Znak: ZP/341/113/2010 

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: 
nazwa /firma/albo imiona i nazwiska: ……………………………………………………. 
……………………………………z siedzibą albo miejscem zamieszkania i adresem 
wykonawcy 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. z 2010r. Nr 113, poz.759 i 
Dz. U. Nr 161, poz. 1078) . 
 
§ 1 
Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się do wykonania odtworzenia nawierzchni 
bitumicznej (po uprzednio wykonanej kanalizacji sanitarnej) w m. Gorzędów gm. 
Kamieńsk- etap V, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa 
budowlanego, w tym: 
- warstwa ścieralna o gr. 6 cm w ilości 1375 m2 
za cenę: 
Ogólna wartość netto...............................................................................................................zł  
(słownie: ...................................................................................................................zł. …../100) 
Ogólna wartość podatku VAT................................................................................................zł 
(słownie: ...................................................................................................................zł. …../100) 
Ogólna wartość  brutto............................................................................................................zł 
(słownie: ...................................................................................................................zł. …../100) 
 
§ 2 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ilości wykonania robót. 
2. W przypadku zmniejszenia ilości robót ogólna wartość brutto zostanie ustalona w oparciu o 
faktyczną ilość wykonanych robót i obliczona według cen jednostkowych plus Vat. 
3. Ustala się sukcesywne wykonywanie przedmiotu zamówienia po otrzymaniu przez 
wykonawcę informacji o terminie wykonania danej części zamówienia (roboty naleŜy 
rozpocząć w terminie nie dłuŜszym niŜ 2 dni od powzięcia informacji). 



4. Przed przystąpieniem do  realizacji robót zamawiający będzie Ŝądał od Wykonawcy 
przedstawienia pisemnych aktualnych informacji o wyrobach budowlanych przeznaczonych 
do zabudowy na odtworzeniu nawierzchni. 
 
5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie do dnia 29.10.2010r. 
 
§ 3 
1. Strony ustalają dopuszczanie wystawiania częściowych faktur po wykonaniu części 
przedmiotu zamówienia i potwierdzonymi dokumentami rozliczeniowymi. 
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 faktur wynosi do 30 dni licząc od dnia wystawienia faktury. 
5.NaleŜność za przedmiot umowy regulowana będzie przelewem na wskazany przez 
Wykonawcę rachunek bankowy. 
§ 4 
1. Okres gwarancji wynosi ……….. m-cy licząc od daty odbioru końcowego. 
2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek  w przedmiocie zamówienia, 
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, usterkach, a Wykonawca 
zobowiązuje się w terminie 5 dni do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. 
3. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane w terminie 5 dni licząc od daty zgłoszenia.  
 
§ 5 
1.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie 
prowadzonych robót, szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do 
robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem 
prac, za szkody w zdrowiu i mieniu osób trzecich wynikłe na skutek działania Wykonawcy. 
2. Wykonawca obowiązany jest przestrzegać przepisów BHP, ochrony mienia, oraz 
przepisów porządkowych. 
 
§ 6 
1.Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania 
zamówienia 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 faktur zamawiający zobowiązany będzie do 
uiszczenia naleŜności wraz z odsetkami. 
 
§ 5 
Termin wypowiedzenia umowy przez strony ustala się na okres 1 tygodnia. 
 
§ 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 
3. Kosztorys ofertowy 
 
WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJ ĄCY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


