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                                                  UMOWA  Nr  …/P/2014                                    załącznik nr 7 
 

Na dostawę materiałów chodnikowych na realizację zadania pt. Przebudowa ulicy 
Poznańskiej w Ińsku 
 
zawarta w dniu …………………………. 
pomiędzy : 
Powiatem Stargardzkim - Zarządem Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim  
z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: 
 
1. Marek Stankiewicz    -     Wicestarosta 
2. Ryszard Hadryś         -     Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych     
a 
………………………………………… z siedzibą ……………………………………., zwanym 
dalej  Wykonawcą, którego reprezentuje: 
 
…………………………    -     ………………………… 
 
o następującej treści : 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę materiałów 

chodnikowych na realizację zadania pt. Przebudowa ulicy Poznańskiej w Ińsku, w ilości i 
asortymencie określonym poniżej: 
1) brukowa kostka betonowa gr. 6,0 cm kolor szary, kształt podwójne T, w ilości 400 m2 
2) brukowa kostka betonowa gr. 8,0 cm kolor szary, kształt podwójne T, w ilości 680 m2 
3) brukowa kostka betonowa gr. 8,0 cm kolor czerwony, kształt podwójne T, w ilości 220 m2 
4) krawężnik betonowy ścięty 15 * 30/100 cm, kolor szary, w ilości 420 m 
5) krawężnik betonowy najazdowy 15 * 22/100 cm, kolor szary, w ilości 84 m 
6) krawężnik betonowy skośny 15 * 22/30 cm, kolor szary (lewy),  w ilości 13 m 
7) krawężnik betonowy skośny 15 * 22/30 cm, kolor szary (prawy),  w ilości 13 m 
8) krawężnik łukowy promień 3m 15 * 30 * 78, w ilości – 12 szt. 
9) krawężnik łukowy promień 6m 15 * 30 * 78, w ilości – 12 szt. 
10) krawężnik łukowy promień 8m 15 * 30 * 78, w ilości – 16 szt. 
11) obrzeże betonowe trawnikowe 8  * 30 * 75(100) cm kolor szary,  w ilości 180 m. 

2.   Miejsce dostawy: plac składowy przy u. Poznańskiej w miejscowości Ińsko. 
 

§ 2 
Termin wykonania zamówienia:  
-  zakończenie  -  do dnia 16 czerwca 2014 r. 

 
§ 3 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do zamówienia objętego umową jest:      
    -  Jarosław Czenczak    -    mistrz robót drogowych  
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest:                                                                                                                        
    -  ………………….     -   ………………………….. 
 

§ 4 
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
będące iloczynem ceny jednostkowej brutto danego asortymentu i ilości dostarczonego 
asortymentu. 

2. Ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów asortymentu zawarte są w formularzu cenowym   
stanowiącym załącznik do umowy. 

3. Całość zamówienia nie może przekroczyć kwoty brutto ……….. zł. (słownie: ……………….) 
 

§ 5   
1.  Zamawiający ureguluje należność za wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o fakturę VAT 

potwierdzoną przez przedstawiciela Zamawiającego.  
2.  Faktura  płatna w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
 

§ 6 
1. Dostarczony materiał musi spełniać wszelkie wymogi jakościowe dopuszczające je do użycia 

w budownictwie. 
2. Do każdego dostarczonego asortymentu materiału Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

deklaracje  zgodności wyrobu, aprobatę techniczną lub certyfikat jakości dopuszczający do 
stosowania w budownictwie. 

3. W przypadku niedostarczenia żądanych dokumentów wymienionych w punkcie 2 
Zamawiający wstrzyma wypłatę należności.  

 
§ 7 

Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 
tytułów: 
1.  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 150,00 zł. brutto (sto pięćdziesiąt 
złotych) za każdy dzień zwłoki  licząc od  terminu wskazanego w § 2, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
20% wynagrodzenia umownego brutto podanego w § 4 ust. 3.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia  za 
wykonane zamówienie. 

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 
1)  zwłoki w zapłacie wynagrodzenia w wysokości 150,00 zł. za każdy dzień zwłoki, 
 2) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 3 umowy. 
 

§ 8 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 
 

§ 9 
1.  Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem  podatku VAT, posiada NIP 854-19-93-809. 
2.  Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT, posiada NIP …………... 
3.  Fakturę Wykonawca  wystawi  na:   Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  Stargardzie Szczecińskim, 

ul. Bydgoska 13/15   73-110 Stargard Szczeciński. 
 

§ 10 
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W przypadku osób fizycznych i spółek osób fizycznych: 
1. Wykonawca oświadcza, że siedziba przedsiębiorcy odpowiada jego miejscu zamieszkania z 

zamiarem pobytu stałego.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W 

przypadku uchybienia temu obowiązkowi, każdą przesyłkę przesłaną przez Zamawiającego na 
ostatni, znany Zamawiającemu adres, uważa się za doręczoną. 

lub 
1.  Wykonawca podaje aktualny adres zamieszkania: ………………………………………… 
2. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W 

przypadku uchybienia temu obowiązkowi, każdą przesyłkę przesłaną przez Zamawiającego na 
ostatni, znany Zamawiającemu adres, uważa się za doręczoną. 

 
§ 11 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 635 i 636 
Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z art. 145 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 25.06.2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie 
mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. l - Prawo zamówień publicznych. 

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi 
postępowania reklamacyjnego. 

4. Reklamację realizuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
5. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
6. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego 
paragrafu, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

7. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd rzeczowo-właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

9. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
     1)  Oferta przetargowa z dnia ………….. 

2)  Formularz cenowy z dnia  ………….. 
 

§ 12 
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla 
każdej ze stron. 
 
 
            Zamawiający                                                                             Wykonawca  
 
 
 


