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Nr sprawy: ZP/271/1/2012 
Znak: ZP/271/1/4/2012 

Załącznik nr 3 do SIWZ  
WZÓR 

 

Umowa 
 

zawarta w dniu ……………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: 
nazwa /firma/albo imiona i nazwiska: ……………………………………………. z siedzibą 
albo miejscem zamieszkania i adresem wykonawcy w: ……………………. ul. …………… 
nr ……, nip: ………………………., regon: …………………., 
zwanym dalej  “Wykonawcą”  , reprezentowanym przez: 
1. ………………………..– ……………………. 
2. ………………………..– ……………………. 
 
została zawarta umowa następującej treści:  
 
Niniejsza umowa jest wynikiem postępowania o zamówienie publiczne o wartości  mniejszej 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 
29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm. 
 
§ 1 
Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wyrobów budowlanych- 
wodociągowych wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, 
do wykonania budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w Kamieńsku ul. Wieluńska, 
zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, w tym:  
1) rura wodociągowa PVC PN10 fi 160mm z uszczelką typu Power - Lock (dł.6m – 240szt.) w ilości 1440 m. 
2) nasuwka ciśnieniowa PVC fi 160mm z uszczelkami typu Power – Lock w ilości 40 szt. 
3) łuk jednokielichowy ciśnieniowy PVC fi 160mm z uszczelką typu Power - Lock (różne kąty) w ilości 10 szt. 
4) hydrant p.poż. nadziemny fi 80mm Hz = 1700 (kolor czerwony) w ilości 9 szt. 
5) kolano stopowe dwukołnierzowe żeliwne fi 80mm do hydrantu j.w. w ilości 9 szt. 
6) zasuwa żeliwna kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim fi 150mm (woda) w ilości 5 szt. 
7) zasuwa żeliwna kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim fi 80mm (woda) w ilości 7 szt. 
8) skrzynka uliczna żeliwna do zasuw duża (woda) w ilości 14 szt. 
9) obudowa teleskopowa zasuwy fi 150mm (h =1,3-1,8m) w ilości 5 szt. 
10) obudowa teleskopowa zasuwy fi 80mm (h = 1,3 - 1,8m) w ilości 9 szt. 
11) trójnik żeliwny kołnierzowy 150/150/150mm w ilości 3 szt. 
12) trójnik żeliwny kołnierzowy 150/150/80mm w ilości 9 szt.  
13) króciec żeliwny FW 150mm w ilości 25 szt. 
14) króciec żeliwny FF 80mm L 300mm w ilości 9 szt. 
15) króciec żeliwny FF 80mm L 500mm w ilości 9 szt. 
16) zwężka żeliwna dwukołnierzowa FFR 150/100mm w ilości 1 szt. 
17) kołnierz ślepy X fi 150mm w ilości 2 szt. 
18) uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych fi 150mm w ilości 50 szt. 
19) uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych fi 80mm w ilości 50 szt. 
20) taśma z wkładką metalową woda (szer. 20cm) w ilości 1450 m. 
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za cenę: 
Lp. Nazwa Jedn. 

miary 
Nakłady Cena jedn. 

netto w zł. 
Wartość 
netto w zł 

Stawka  
Vat w % 

1 Rura wodociągowa PVC PN10 fi 
160mm z uszczelką typu Power 
- Lock (dł.6m – 240szt.) 

m. 1440   23 

2 Nasuwka ciśnieniowa PVC fi 
160mm z uszczelkami typu 
Power - Lock 

szt. 40   23 

3 Łuk jednokielichowy ciśnieniowy 
PVC fi 160mm z uszczelką typu 
Power - Lock (różne kąty) 

szt. 10   23 

4 Hydrant p.poż. nadziemny fi 
80mm Hz = 1700 (kolor 
czerwony) 

szt. 9   23 

5 Kolano stopowe dwukołnierzowe 
żeliwne fi 80mm do hydrantu j.w. 

szt. 9   23 

6 Zasuwa żeliwna kołnierzowa z 
uszczelnieniem miękkim fi 
150mm (woda) 

szt. 5   23 

7 Zasuwa żeliwna kołnierzowa z 
uszczelnieniem miękkim fi 
80mm (woda) 

szt. 7   23 

8 Skrzynka uliczna żeliwna do 
zasuw duża (woda) 

szt. 14   23 

9 Obudowa teleskopowa zasuwy fi 
150mm (h =1,3-1,8m) 

szt. 5   23 

10  Obudowa teleskopowa zasuwy fi 
80mm (h = 1,3 - 1,8m) 

szt. 9   23 

11 Trójnik żeliwny kołnierzowy 
150/150/150mm 

szt. 3   23 

12 Trójnik żeliwny kołnierzowy 
150/150/80mm 

szt. 9   23 

13 Króciec żeliwny FW 150mm szt. 25   23 
14 Króciec żeliwny FF 80mm L 

300mm 
szt. 9   23 

15 Króciec żeliwny FF 80mm L 
500mm 

szt. 9   23 

16 Zwężka żeliwna dwukołnierzowa 
FFR 150/100mm 

szt. 1   23 

17 Kołnierz ślepy X fi 150mm szt. 2   23 
18 Uszczelka gumowa płaska do 

połączeń kołnierzowych  
fi 150mm 

szt. 50   23 

19 Uszczelka gumowa płaska do 
połączeń kołnierzowych 
fi 80mm 

szt. 50   23 

20 Taśma z wkładką metalową 
woda (szer. 20cm) 

m. 1450   23 

 
Ogólna wartość netto wynosi …………………. zł.  
(słownie: ………………………………………………………………………… zł. …./100) 
Ogólna wartość podatku VAT wynosi ………………. zł. 
(słownie: ………………………………………………………………………… zł. …./100) 
Ogólna wartość  brutto wynosi ………………… zł. 
(słownie: ……………………………………………………………………….. zł. …../100.) 
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§ 2 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ilości zakupu wyrobów 
budowlanych- wodociągowych. 
2. Strony zgodnie ustalają, iż dostawy odbywać się będą sukcesywnie, po otrzymaniu przez 
wykonawcę pisemnej informacji o terminie dostawy danej partii zamówienia (dostawy należy 
dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 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 30.06.2012r. 
6.Wraz z poszczególną dostawą wyrobów 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 
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. 
 
§ 3 
1.Strony ustalają dopuszczanie wystawiania częściowych faktur. 
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. 
 
§ 4 
1.Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu nieterminowego dostarczenia 
danej partii materiałów 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 faktur, not odsetkowych zamawiający 
zobowiązany będzie do uiszczenia należności 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. 
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§ 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 każdej ze stron.  
 
§ 10 
Integralną część niniejszej umowy stanowią:  
1.Oferta 
 
 
 
 
 
WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJ ĄCY 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


