
Załącznik nr 3 
do siwz 

UMOWA nr ____(projekt) 
 
na wykonanie oraz dostawę znaków i słupków  drogowych  

zawarta w dniu __________ 2009 roku w Grudziądzu 

pomiędzy : 
 
Powiatem Grudziądzkim reprezentowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w 
Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, 86 – 300 Grudziądz, 
NIP 876 – 20 – 23 – 647    REGON 871132750 
 
w imieniu którego występuje: 
 
� Pan Janusz RóŜański – Kierownik PZD w Grudziądzu  
 
zwanym dalej ,,Zamawiającym” 

a 
 

_________________________________________________________________________  
 
posiadającym NIP _______________  REGON ______________ 

reprezentowanym przez : 

� __________________________________________  
� __________________________________________  
 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, strony postanowiły co następuje : 
 

§ 1 
 

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie oraz dostawa znaków i słupków 
drogowych (w asortymencie i ilościach określonych w specyfikacji i dodatku nr 1 do 
specyfikacji) zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 2 

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostawy materiałów wymienionych w § 1 
umowy odpowiadających parametrom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach oraz 
posiadających odpowiednie atesty. 
 
 
 
 



§ 3 
 

1. Dostawy materiałów będą realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada 
2009 r.  

2. Dostawy materiałów odbywać się będą transportem Wykonawcy do siedziby 
Zamawiającego. 

3. O kaŜdej dostawie materiałów Wykonawca powiadomi telefonicznie Zamawiającego w 
przeddzień dostawy oraz dołączy dokument potwierdzający ilość i parametry dostarczanego 
materiału. 

 

§ 4 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kwotę: 
netto   - ____________ zł 
podatek VAT   - ____________.zł 
co łącznie stanowi kwotę brutto - ____________ zł 

(słownie: _________________________________________________________ złotych) 

zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, po dostarczeniu 
całości zamówienia i wystawieniu faktury  
 

2. Płatność dokonana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie do 30 
dni od daty wystawienia faktury. 

 

§ 5 
 

1 Wykonawca udziela gwarancji na podkłady oraz odblaskowość folii zastosowane do 
produkcji znaków na okres 7 lat. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty 
wystawienia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

2 W przypadku złoŜenia reklamacji w okresie trwania gwarancji, Zamawiający zwróci na 
koszt Wykonawcy materiały będące przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne 
od wad. 

 

§ 6 
 

1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 0,3% kwoty umownej za kaŜdy dzień zwłoki. 

2. W razie niewykonania umowy lub przerwania dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy 
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w trybie i na zasadach określonych w art.145 Ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr. 223, poz. 
1655 z późn. zm.). 

§ 7 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

 
§ 8 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonywane z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem niewaŜności. 

 



§ 9 
 

Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia ___________ 2009 r. 
 
 

§ 10 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i 
jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA 
 


