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Nr sprawy: ZP/340/III/2011 

Znak: ZP/341/112/2011 
Załącznik nr 3 do ogłoszenia 

Wzór 
 

Umowa 
 

zawarta w dniu ………….2011 r. w Kamieńsku 
pomiędzy:  

Samorządowym 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. Karola Trajdosa – P.o. 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:  
 
§ 1 
Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży fabrycznie nowej 
piaskarki (1 szt.) wraz z nieodpłatną dostawą do miejsca siedziby zamawiającego, do 
usuwania śliskości zimowej gołoledzi mieszanką piaskowo-solną, zgodnie z 
obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, w tym: 
- ilość sztuk: jedna 
- fabrycznie nowa 
- rok produkcji: 2011 
- dostosowana do montażu ciągnika 
- zasobnik i konstrukcja wykonane ze stali nierdzewnej i pokryta powłoką lakierniczą.  
- ładowność: 4000 kg 
- pojemność ładunkowa: 3,2 m3 
- rozmiar ogumienia: 11,5/80-15,3 14PR 
- szerokość taśmy mechanizmu podającego: 800 mm 
- ilość tarcz adaptera rozsypującego: 2 sztuki 
- szerokość rozsypywania: 1700-3000 mm 
- ciśnienie instalacji hydraulicznej: 16 MPa 
- napęd taśmowy mechanizmu podającego: silnik hydrauliczny 
- napęd tarczy: hydrauliczny. 

za cenę: 
ogólna wartość netto...............................................................................................................zł  
(słownie: .....................................................................................................................................) 
ogólna wartość podatku VAT (23%) ....................................................................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
ogólna wartość  brutto............................................................................................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 



2 
 

§ 2  

W celu potwierdzenia, że oferowana piaskarka spełnia określone wymagania wykonawca 
przy dostawie piaskarki zobowiązany jest przedłożyć: 

1.  Instrukcję obsługi i eksploatacji w języku polskim. 

2. Certyfikaty lub atesty dopuszczania niezbędne do eksploatacji na polskich drogach 
publicznych. 

§ 3 
1.Fakturę należy wystawić na SZGK w Kamieńsku ul. Wieluńska 50,nip:772-10-01-631,  
regon 590328019 . 
2.Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez 
podpisu Zamawiającego na fakturze.  
3. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury. 
4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie do dnia 10.12.2011r. 
 
§ 4 
1.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia w zakresie 
bieżącej obsługi  piaskarki dla operatorów wytypowanych przez zamawiającego. 
2. Szkolenie powinno odbyć się w siedzibie zamawiającego, podczas uruchomienia piaskarki   
i obejmować zakres umożliwiający prawidłową eksploatację maszyny.  
3. Koszt dojazdu szkolącego ponosi Wykonawca. 
 
§ 5 
1. Okres gwarancji wynosi ……. m-cy od daty podpisania protokołu odbioru. 
2. Wykonawca  odpowiada za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
opisanymi dla przedmiotu umowy oraz uszkodzenia powstałe w transporcie. 
3. Wykonawca gwarantuje usunięcie awarii w okresie gwarancji, w czasie nie dłuższym niż 7 
dni od daty zgłoszenia: 
- czas dojazdu serwisu do zgłoszonej w czasie gwarancji awarii nie przekroczy 24 godziny 
- w przypadku, jeżeli usunięcie awarii będzie trwało powyżej 7 dni, wykonawca zapewni 
sprzęt o podobnych parametrach 
- koszt naprawy gwarancyjnej oraz dojazdu poniesie wykonawca. 
4. W przypadku wystąpienia wad ukrytych w przedmiocie dostawy wykonawca zobowiązany 
jest do niezwłocznego i bezpłatnego usunięcia. 
5. Za wszelkie szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu zamówienia odpowiada 
wykonawca. 
 
§ 6 
1.Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu nieterminowego dostarczenia 
piaskarki w wysokości 0,5% całkowitej wartości przedmiotu umowy za każdy dzień 
opóźnienia. 
2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 10% całkowitej wartości 
przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy.     
3. Jeżeli nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy będzie spowodowane przyczynami 
niezależnymi od wykonawcy, zamawiający wyznaczy w porozumieniu z wykonawcą 
dodatkowy termin wykonania zamówienia. 
4. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty faktury zamawiający zobowiązany będzie do 
uiszczenia należności wraz z odsetkami. 
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§ 7  
Termin wypowiedzenia umowy przez strony ustala się na okres 1 tygodnia. 
 
§ 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 każdej ze stron.  
 
§ 12 
Integralną część niniejszej umowy stanowią:  
1.Oferta 
 
 
WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJ ĄCY 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


