
ZAŁĄCZNIK NR 4 do specyfikacji z dnia 17.05.2010r. 
 

UMOWA NR 
W dniu  ……………. r. w Goździe pomiędzy Gminą Gózd, reprezentowaną przez  
Wójta Gminy – Pana Adama Jabłońskiego 
zwaną w treści umowy Zamawiającym, 
a firmą: ……………………………………………………………………………………………………………... 
działającą na podstawie wpisu  nr …………………………………………….. 
NIP …………………………… , REGON ……………………… 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………… 
zwaną w treści umowy Wykonawcą 
zawarta zastała umowa następującej treści: 
 
Niniejsza umowa jest zawarta na podstawie przetargu nieograniczonego - zatwierdzonego dnia  ……………………… 
roku 
 – przeprowadzonego na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych.   
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 
zorganizowanym w oparciu o Ustawę z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 
roku, nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 
1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa transportem własnym materiałów budowlanych 
drogowych, według wykazu rzeczowego i ilościowego zawartego w pkt. 2 niniejszego paragrafu. 
2 Rodzaj i ilości przedmiotu zamówienia; 
 
Zadanie 1 – Parking dla samochodów osobowych w m. Gózd ul. Kościelna 

1. Kostka betonowa wibroprasowana szara grubość 8 cm I gat. – 710 m2 
2. Kostka betonowa wibroprasowana czerwona grubość I gat. – 60 m2 
3. Kostka betonowa wibroprasowana szara grubość 6 cm I gat. – 170 m2 
4. Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm – 375 m 
5. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm – 170 m2 
6. Beton B-15 – 22 m3 
7. Kruszywo łamane frakcji 0/31,5 – 208 t 
8. Piasek – 112 t 
9. Cement 11 t 

Zadanie 2 – Przebudowa ciągów przy Gminnym Centrum Informacji w m. Klwatka 
1. Kostka betonowa wibroprasowana szara grubość 8 cm I gat. – 513,5 m2 
2. Kostka betonowa szara grubość 6 cm I gat. – 122,10 m2 
3. Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm – 84 m 
4. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm – 36 m  
5. Beton B-10 – 6 m3 
6. Kruszywo łamane frakcji 0/63 mieszanka optymalna – 185 t 
7. Piasek – 24,5 t 
8. Cement – 7,5 t 

 
3. Pod pojęciem kostka brukowa szara odpowiednio gr. 6 lub 8 cm, strony rozumieją wszelkiego rodzaju 
typ kostki brukowej I gatunek  szarej. 
4. Pod pojęciem kostka brukowa kolorowa odpowiednio gr. 6 lub 8 cm, Zamawiający ma na myśli 
wszelkiego rodzaju typ kostki brukowej kolorowej. 
5. Przedmiot zamówienia winien spełniać określone w n/w dokumentach parametry techniczne: 
a) PN-EN 1338:2005 - Kostka brukowa o grubości od 6 do 10 cm, 
b) PN-EN 1340:2004 – Krawężniki, obrzeża, i cieki wodne, 
6. Towar określony w ust. 2 powinien posiadać aprobaty techniczne  i stosowne deklaracje zgodności. 
7. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Gózd i Klwatka. 

§2 
1. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 31.08.2010 roku. 
2. Każdorazowo zamówienie będzie składane telefonicznie. Każdorazowa dostawa będzie odbywała się            
w terminie 48 godzin od momentu telefonicznego powiadomienia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy, niezależnie od zamawianej w danej chwili ilości 
przedmiotu zamówienia. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości zamówionego przedmiotu 



zamówienia, co uzależnione jest od faktycznego zapotrzebowania. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia ilościowego pomiędzy określonym asortymentem 
wyrobów betonowych, przy czym wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty brutto zawartej 
w formularzu ofertowym. 
6. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu określonego w ust. 1 za obopólną zgodą w przypadku 
wystąpienia zdarzeń, za które żadna ze Stron nie ponosi winy. 

§3 
1. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację niniejszego zamówienia jest …………………. 
2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie ……………………………………. 

§4 
1. Strony ustanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie  
umowy, tj. dostawa do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem zapisów §2 niniejszej umowy zapisów, 
całego przedmiotu zamówienia. 
2. Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości oferowanego przedmiotu 
zamówienia (niezgodność z normami). 
3. Wykonawca przy każdorazowej dostawie przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania deklaracji iż dostarczony przedmiot zamówienia jest zgodny                      
z wytycznymi zawartymi w dokumencie, o którym jest mowa w §1 ust. 2 niniejszej umowy. 

§5 
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy. 
2. Ewentualne reklamacje ilościowe powinny być złożone w dniu zakupu, natomiast jakościowe w dniu ich 
ujawnienia. 
3. Wykonawca obowiązany jest do załatwienia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia                                 
o wadliwym wykonaniu umowy nie dłużej niż 14 dni. 

§6 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na 
podstawie oferty Wykonawcy.  
Wynagrodzenie to ustala się na kwotę brutto: ……………………. zł  
(słownie:…….…………………….…………………….…………………….……………………. złotych) 
wartość netto ………………………..zł (słownie: …………………………………………………) 
podatek VAT ……….% tj. ………………zł (słownie: …………………………………………….) 
w tym:  
Zadanie 1 - Parking dla samochodów osobowych w m. Gózd ul. Kościelna 
- wartość brutto ……………….. zł (słownie: …………………………………………………………….) 
- wartość netto ………………… zł (słownie: ……………………………………………………………) 
- podatek VAT ……… % tj. ……………….zł (słownie: ……………………………………………….) 
Zadanie 2  – Przebudowa ciągów przy Gminnym Centrum Informacji w m. Klwatka 
- wartość brutto ……………….. zł (słownie: …………………………………………………………….) 
- wartość netto ………………… zł (słownie: ……………………………………………………………) 
- podatek VAT ……… % tj. ……………….zł (słownie: ……………………………………………….) 
 
2. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur wystawionych odrębnie dla zadania 1 i dla zadania 2 wraz                             
z potwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentami WZ z wykonanych dostaw.  

3. Strony ustalają, że płatność z tytułu wystawionych faktur nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia 
oryginału prawidłowo wystawionych faktur. 

§7 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Wykonawca z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne w następującej wysokości: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za 
każdy dzień opóźnienia, 
2) za nieterminowe wykonanie reklamacji w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego za każdy 
dzień opóźnienia, 
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego. 
3. Strony postanawiają, ze z tytułu zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie należy 
się żadne zadośćuczynienie finansowe. 
4. Zamawiający potrąci z faktury końcowej ewentualne należności z kar umownych. 



5. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 
 

§ 8 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod 
rygorem nieważności. 
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do 
umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich 
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 9 
W razie 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. 

§ 10 
1. Strony ustalają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, 
będą rozstrzygnięte w pierwszej kolejności polubownie. 
2. Z braku rozstrzygnięcia sporu polubownie, spór będzie podany do właściwego dla siedziby 
Zamawiającego sądu. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: 
a) Ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, nr 223, poz. 1655 
z późniejszymi zmianami), 
b) Ustawy z dnia 23.04.1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami). 

§ 11 
Wszelkie zmiany zapisów umowy wymagają formy pisemnej. Zmiany nie mogą naruszać postanowień 
zawartych w art. 144 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

§ 12 
Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy dla 
Zamawiającego. 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                WYKONAWCA 


