
          Projekt 
 

Załącznik  nr 3 
 
 

U M O W A 
 
zawarta w dniu .............................2010r. pomiędzy: 
Gminą Miastem Rawa Mazowiecka, zwaną dalej „Zamawiaj ącym”, reprezentowaną  
przez 
Eugeniusza Góraja  –  Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka 
a  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
z siedzibą w miejscowości……………………………………………………………………..,  
poczta....................................................................................................................., wpisanej do 
Krajowego Rejestru Sądowego 
przez.............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................., 
reprezentowanymi przez..........................................................................................................., 
zwanymi  dalej „Wykonawcą”,  o następującej treści: 
 

§ 1. 
 
1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu następujące 
materiały:          

1)   2.500  -  m2 kostki betonowej, gr. 6 cm w kolorze szarym, typ Holland, 
2)      700  -  m2 kostki betonowej, gr. 6 cm w kolorze czerwonym, typ Holland, 
3)      800  -  mb. krawęŜnika ulicznego betonowego o wym.15x30x100 cm., 
4)   1.200  -  mb. obrzeŜy trawnikowych o wym. 6x20x75-100 cm., 

2.  Materiały o których mowa w ust. 1 winny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi normami. 
 

§ 2. 
 
Wykonawca dostarczać będzie  określone w § 1 materiały stanowiące przedmiot umowy do 
siedziby Zamawiającego: Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, własnym transportem i na 
własny koszt.                            
                                           

§ 3. 
 

1.  Ustala się ceny jednostkowe brutto za : 
 
1)    kostkę betonową, typ Holland gr. 6 cm w kolorze szarym              ..................zł za  m2 

2)    kostkę betonową, typ Holland gr. 6 cm w kolorze czerwonym       ..................zł. za m2 

3)    krawęŜnik uliczny betonowy o wym.15x30x100 cm                        ..................zł. za mb. 
4)    obrzeŜe trawnikowe o wym. 6x20x75-100cm                                   ..................zł. za  mb. 
 
Ustalone ceny są niezmienne w czasie obowiązywania umowy. 
W tak ustalone kwoty jednostkowe wliczony jest obowiązujący podatek VAT. 



 
2.  Wartość  brutto przedmiotu umowy wynosi............................ /słownie złotych:                            
      ............................................................................................................................... 
      ...............................................................................................................................                                            
 

§ 4. 
 
Wykonawca jest obowiązany do wykonania przedmiotu umowy od dnia 15 maja 2010 r.  
do dnia 31 października 2010r., sukcesywnie wg zgłoszeń Zamawiającego przekazywanych 
Wykonawcy faxem, przy czym termin wykonania kaŜdorazowej dostawy przez Wykonawcę, 
po złoŜeniu zamówienia nie moŜe być dłuŜszy niŜ 48 godzin. 
 
 

§ 5. 
 
1.   Zapłata za dostarczone rzeczy nastąpi po ich odbiorze, na podstawie faktury wystawionej  

przez Wykonawcę, w terminie 30 dni licząc od dnia jej doręczenia.  
 
 2.  Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisany przez obie strony 

protokół  bezusterkowego odbioru rzeczy stanowiących przedmiot dostawy. 
 
            

§ 6. 
 
 1.  Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na materiały stanowiące przedmiot  
      umowy.   
 2. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy i biegnie on od daty odbioru materiałów 

 
 

                                                                        § 7. 
 
 
1.  W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminach ustalonych wg zasad, o 

którym mowa  w § 4 umowy (za opóźnienie kaŜdej z partii zamówionej dostawy) 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00zł. za kaŜde 
opóźnienie. 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
kary umownej na zasadach ogólnych. 

 
                                                           §  8. 
 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej  pod rygorem  niewaŜności. 
 

 
                                                            § 9. 
 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 



§10. 
 
 

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 

                                                             
                                                           § 11. 
 
 

  Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden  egzemplarz  dla     
  Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
        
 
 
                
 
    Zamawiający                                                                                 Wykonawca 
 


