
 
 
 
 

ZAŁ ĄCZNIK NR 5 do SIWZ 
Nr sprawy: ZP.3601.2.2015 
 

WZÓR 
 
UMOWA NR ……….. 
 
zawarta w dniu ............................. w Kamieńsku, pomiędzy : 
Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku,  
97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50,  
reprezentowanym przez: 
Pana/Panią …………………… – …………………,  
NIP   772-10-01-631  REGON 590328019              
 
zwanym dalej ZAMAWIAJ ĄCYM , a 
(nazwa firmy)……………………………………………………..………………………….…. 
z siedzibą ……………………………………przy ul. ………..…………………………….…. 
działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/ zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………………….............* pod 
numerem ……………………………………………………. 
 
reprezentowaną-ym  przez: 
Pana/Panią ………………………… - ……………………. 
 
NIP ……………………….…..                                  REGON ……………………………… 
 
zwanym/-ą dalej WYKONAWC Ą 
 
po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego (art. 10, 39-46 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 
z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:  
 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów chodnikowych i drogowych wraz z 
dostawą do miejsca siedziby zamawiającego i rozładunkiem HDS-em, do zadań drogowych i 
chodnikowych, zgodnie z  obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, w tym: 
L.
P. 

Nazwa Jedn. 

miary 

Nakłady 

1 Kostka brukowa wibroprasowana Holland szara 6cm  

(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) 

m2 250 

2 Kostka brukowa wibroprasowana Holland czerwona 6cm  

(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) 

m2 4500 

3 Kostka brukowa wibroprasowana Holland szara 8cm  m2 250 



(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) 

4 Kostka brukowa wibroprasowana Holland czerwona 8cm  

(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) 

m2 300 

5 Kostka brukowa wibroprasowana Holland grafitowa 6cm 

(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) 

m2 300 

 

6 Kostka brukowa wibroprasowana Holland grafitowa 8 cm 

(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) 

m2 2500 

7 Kostka brukowa wibroprasowana Holland zielona 6 cm bez fazy 
(z przeznaczeniem na ścieżki rowerowe) 

(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) 

m2 2000 

8 Kostka brukowa Creativ  pastelowa harmonia 6cm  o wymiarach 
w komplecie m2: 

54mmx64mmx83mm, 64mmx74mmx83mm, 
74mmx84mmx83mm, 84mmx94mmx83mm, 
94mmx104mmx83mm 

(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) 

m2 128,15 

9 Kostka brukowa Creativ granit czarny 6cm  o wymiarach w 
komplecie m2: 

54mmx64mmx83mm, 64mmx74mmx83mm, 
74mmx84mmx83mm, 84mmx94mmx83mm, 
94mmx104mmx83mm 

(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) 

   m2   11,65 

10 Obrzeże trawnikowe Standard grafit 80mmx250mmx1000mm 

(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) 

mb 99 

11 Obrzeże Bordir  pastelowa harmonia 100mmx125mmx250mm,  

w tym: 

- proste 

- skośne wewnętrzne 

(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) 

    szt. 

 

szt. 

szt. 

200 

 

140 

60 

12 Krawężnik drogowy szary 15x30x100 cm 

(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) 

mb 3000 



13 Krawężnik drogowy szary 20x30x100 cm 

(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) 

mb 300 

14 Obrzeże chodnikowe szare 6x20x100 cm 

(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) 

mb 300 

15 Obrzeże chodnikowe czerwone 6x20x100 cm 

(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) 

mb 1500 

16 Obrzeże chodnikowe grafitowe 6x20x100 cm 

(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) 

mb 800 

17 Obrzeże chodnikowe szare 8x30x100 cm 

(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) 

mb 300 

18 Obrzeże chodnikowe czerwone 8x30x100 cm 

(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) 

mb 1000 

19 Krawężnik betonowy najazdowy szary 15x22x100 cm 

(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) 

mb 1000 

20 Krawężnik betonowy skośny szary 15x22x30 cm 

(cena obejmuje również dostawę i rozładunek HDS-em) 

mb 500 

 
2. Ilości przedmiotu umowy wskazane w ust. 1 są ilościami maksymalnymi, dlatego też 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości materiałów chodnikowych i 
drogowych, wymienionych w powyższej tabeli lub całkowitej rezygnacji z danego 
asortymentu. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamówienia przez 
Zamawiającego mniejszej ilości materiałów niż te, które zostały wymienione ust.1 
 

§ 2 
Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie opisane niżej: 
L.
P. 

Nazwa Jedn. 

miary 

Nakłady Cena jedn. 
netto w zł. 

Wartość 
netto w zł. 

Stawka 
Vat 

1 Kostka brukowa 
wibroprasowana Holland 
szara 6cm  

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

m2 250   23% 

2 Kostka brukowa 
wibroprasowana Holland 

m2 4500   23% 



czerwona 6cm  

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

3 Kostka brukowa 
wibroprasowana Holland 
szara 8cm  

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

m2 250   23% 

4 Kostka brukowa 
wibroprasowana Holland 
czerwona 8cm  

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

m2 300   23% 

5 Kostka brukowa 
wibroprasowana Holland 
grafitowa 6cm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

m2 300   23% 

6 

 

Kostka brukowa 
wibroprasowana Holland 
grafitowa 8 cm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

m2 2500   23% 

7 Kostka brukowa 
wibroprasowana Holland 
zielona 6 cm bez fazy  

(z przeznaczeniem na 
ścieżki rowerowe) 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

m2 2000   23% 

8 Kostka brukowa Creativ  
pastelowa harmonia 6cm  o 
wymiarach w komplecie 
m2: 

54mmx64mmx83mm, 

m2 128,15   23% 



64mmx74mmx83mm, 
74mmx84mmx83mm,  

84mmx94mmx83mm, 
94mmx104mmx83mm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

9 Kostka brukowa Creativ  

 granit czarny 6cm  o 
wymiarach w komplecie 
m2: 

54mmx64mmx83mm, 
64mmx74mmx83mm, 
74mmx84mmx83mm,  

84mmx94mmx83mm, 
94mmx104mmx83mm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

m2 11,65   23% 

10 Obrzeże trawnikowe 
Standard grafit 
80mmx250mmx1000mm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

mb 99   23% 

11 Obrzeże Bordir  

pastelowa harmonia 

100mmx125mmx250mm,  

w tym: 

- proste 

- skośne wewnętrzne 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

 

 

szt. 

 

szt. 

szt. 

 

 

200 

 

140 

60 

   

 

23% 

 

23% 

23% 

12 Krawężnik drogowy szary 
15x30x100 cm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-

mb 3000   23% 



em) 

13 Krawężnik drogowy szary 
20x30x100 cm 

mb 300   23% 

14 Obrzeże chodnikowe szare 
6x20x100 cm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

mb 300   23% 

15 Obrzeże chodnikowe 
czerwone 6x20x100 cm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

mb 1500   23% 

16 Obrzeże chodnikowe 
grafitowe 6x20x100 cm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

mb 800   23% 

17 Obrzeże chodnikowe szare 
8x30x100 cm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

mb 300   23% 

18 Obrzeże chodnikowe 
czerwone 8x30x100 cm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

mb 1000   23% 

19 Krawężnik betonowy 
najazdowy szary 
15x22x100 cm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

mb 1000   23% 

20 Krawężnik betonowy 
skośny szary 15x22x30 cm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

mb 500   23% 

 



 
 
Ogólna wartość netto.........................................................................................................zł  
(słownie:...............................................................................................................................) 
Ogólna wartość podatku VAT(23%) ..................................................................................zł 
(słownie: ................................................................................................................................) 
Ogólna wartość  brutto........................................................................................................zł 
(słownie: ................................................................................................................................) 
 

§ 3 
1. Strony zgodnie ustalają, iż dostawy mogą odbywać się sukcesywnie zgodnie z wyborem 
Zamawiającego, po otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnego zlecenia Zamawiającego 
przesłanego faksem.  
2. Dostawa przedmiotu umowy zostanie dokonana przez Wykonawcę w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni licząc od dnia następnego otrzymania zlecenia, zastrzeżeniem że 
dostawy będą realizowane w godzinach od 700 do 1500.  
3. Przedmiot umowy należy dostarczyć do miejsca siedziby Zamawiającego tj. Kamieńsk ul. 
Wieluńska 50. 
4.Wraz z poszczególną dostawą materiałów 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). W przypadku braku wyżej wymienionej  informacji 
wyroby nie będą przyjęte przez Zamawiającego. 
5. Każdorazowo w dniu dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób 
określony w  ust. 3, dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności 
przedstawiciela Wykonawcy odbiór ilościowy przedmiotu umowy, który potwierdzony będzie 
drukiem „Wydanie zewnętrzne” (WZ). 
6. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych przedmiotu umowy objętego zleceniem 
przedstawiciel Zamawiającego odmówi podpisania druku „Wydanie zewnętrzne” (WZ), o 
którym mowa w ust. 5. 
7 Zlecenie, o którym mowa w ust.1 uznaje się za wykonane, z chwilą podpisania przez 
przedstawiciela Zamawiającego druku „Wydanie zewnętrzne” (WZ), o którym mowa w ust 5. 
8. Każdorazowo w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy w chwili jego 
wbudowywania Zamawiający wezwie Wykonawcę do udziału w sporządzeniu protokołu 
zaistniałych wad. W protokole tym Zamawiający wskaże termin dostarczenia przedmiotu 
umowy wolnego od wad z zastrzeżeniem ust.9 i 10. 
9. W przypadku, gdy Wykonawca nie weźmie udziału w sporządzeniu protokołu, o którym 
mowa w ust.8 Zamawiający samodzielnie sporządzi przedmiotowy protokół z adnotacją o nie 
stawieniu się Wykonawcy. 
10. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi podpisania protokołu, o którym mowa w ust.8 
Zamawiający samodzielnie sporządzi przedmiotowy protokół z adnotacją o odmowie 
podpisania protokołu przez Wykonawcę. 
11. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy wolnego od wad w 
terminie, o którym mowa w ust.8 Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną, o której 
mowa w § 7 ust. 1 lit c). 
 

§ 4 
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 27 
lutego 2016 roku, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 . 
 

 
 
 



§ 5 
1.Strony ustalają wystawianie częściowych faktur na podstawie podpisanego przez 
przedstawiciela Zamawiającego druku „Wydanie zewnętrzne” (WZ), o którym mowa w § 3 
ust. 5.  
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 otrzymania prawidłowej 
faktury przez Zamawiającego.  
5. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 6 
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy, nieużywany, 
kompletny, wolny od wad i posiada prawem wymagane atesty i certyfikaty. 
2. Wykonawca udziela na przedmiot umowy ………..miesięcy (-ące) gwarancji licząc od 
dnia dostawy potwierdzonej WZ. 
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad przedmiotu umowy, 
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o występujących wadach, a Wykonawca zobowiązany 
jest w terminie 3 dni do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad oraz wbudowania 
go na własny koszt w miejsce wadliwego materiału. Wady uznaje się za usunięte z chwilą 
pisemnego potwierdzenia ich usunięcia przez przedstawiciela Zamawiającego. Postanowienia 
§ 3 ust. 8 – 11 stosuje się odpowiednio. 
4. Dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad w ramach udzielonej gwarancji 
dokonywane będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji niezależnie od roszczeń 
przysługujących z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 
6. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
 

§ 7 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, 
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20% ogólnej wartości brutto 
wskazanego w § 2,  
b) za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zleceń w ramach realizacji  przedmiotu 
umowy  - w wysokości 0,2% ogólnej wartości brutto wskazanej w §2 za każdy kalendarzowy 
dzień opóźnienia w realizacji zlecenia,  
c) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie 
wbudowywania  materiałów - w wysokości 0,2% ogólnej wartości brutto wskazanej w §2 za 
każdy kalendarzowy dzień opóźnienia,  
d) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rękojmi lub 
gwarancji - w wysokości 0,2% ogólnej wartości brutto wskazanej w §2 za każdy 
kalendarzowy dzień opóźnienia . 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
którąkolwiek ze stron z przyczyn, za którą winę ponosi Zamawiający  w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 
145 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami).  
3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 a) i ust. 2 może nastąpić w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie i wymaga zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W razie naliczenia kary umownej Zamawiający jest uprawniony do dokonania 
jej potrącenia z faktury w części odpowiadającej wysokości tej kary. 
 

 



§ 8 
1.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych  okolicznościach. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
3. W przypadku gdy opóźnienie w realizacji zlecenia w całości lub w części wynosi co 
najmniej 20 dni (w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 2 niniejszej umowy) 
Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie o którym mowa w ust. 1, zachowując 
roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia 
do dnia odstąpienia od niniejszej umowy. 

§ 9 

1.Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części dostaw 
Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 
dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.  

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji dostaw Podwykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 
Podwykonawcą. 

5. Rozliczenie faktury nastąpi po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia, 
że wszelkie płatności na rzecz Podwykonawców związane z realizacją niniejszego 
zamówienia zostały przez Wykonawcę uregulowane. W takim przypadku Zamawiający 
może wstrzymać się z zapłatą przedłożonej faktury do czasu przedstawienia stosownego 
oświadczenia. 

6. Wykonanie dostaw w Podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

§10 
Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy,  z  zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 11 
1.  W  sprawach nie uregulowanych  niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo  
zamówień publicznych. 

2.  Sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów powstałych na tle wykonywania  
niniejszej umowy jest sąd miejsca siedziby Zamawiającego. 

3.  Umowę  sporządzono  w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w  tym  jeden  
egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

 
§ 12 

Integralną część umowy stanowią:   
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  

  2) oferta złożona przez Wykonawcę.  
 
 
WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJ ĄCY 


