
RK 271.01.2020       Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
(Projekt umowy) 

UMOWA  NR .............../2020/RK    

 

Zawarta w dniu  …………………………….. 2020 r. w Sadkowicach pomiędzy:   
Gminą Sadkowice reprezentowaną przez: 
Wójt Gminy Panią Karolinę Kowalską, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
Pana Tomasza Szymańskiego     
zwanego dalej Zamawiającym,     
a        
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
  
została zawarta Umowa następującej treści. 
  

W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne 
zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2019r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o 
następującej treści: 
 

§1 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę kruszywa naturalnego 

łamanego dolomitowego w następujących frakcjach: 
a) frakcja 0 - 31,5 mm – ………………… ton, 

 
2. Dostawa będzie następować środkami transportu Wykonawcy, a miejscem 

dostawy ustala się: 
a). plac zlokalizowany na działce nr 378 Sadkowice, Gmina Sadkowice  
b). działki wyznaczone przez poszczególnych sołtysów sołectw Gminy 
Sadkowice. Wykonawca zostanie poinformowany o docelowym miejscu 
wyładunku i ilości kruszywa będącego przedmiotem Umowy przy zgłoszeniu 
Wykonawcy o konieczności realizacji dostawy 
 

3. Rozliczenia finansowe pomiędzy stronami będą dokonywane w oparciu o 
rzeczywiście odebraną przez Zamawiającego ilość przedmiotu zamówienia 
przemnożoną przez cenę jednostkową określoną w § 4 pkt.1,2 niniejszej 
umowy. 

4. Czas realizacji dostawy  …………… dni robocze liczone od daty zgłoszenia, 
przekazanego na nr fax/e-mail: ……………………………………………………. 
 

§ 2 
Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia  
31.10.2019 20 r. 
 

§3 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą są:  

1. Wójt Gminy Karolina Kowalska – 46 815 61 91 wew. 33 



2. Remigiusz Skiba – 46 815 61 91 wew. 44 

3. ………………………………………………………. 
 
 

§4 
1. Za dostawę (materiał + transport) 1 Mg kruszywa drogowego dolomitowego o 

frakcji 0-31,5 mm ustala się cenę brutto za 1 Mg w wysokości: …………. zł  
(słownie: …………………………….. złotych) w tym podatek VAT …………….. 
 

2. Przy założeniu zrealizowania umowy w maksymalnym zakresie wartość 
umowy będzie wynosiła: 

i.  

Przedmiot zamówienia Cena jednostkowa 
brutto za 1 Mg 
kruszywa w zł. 

Ilość w Mg Cena brutto 
oferty   w zł. 

(kol. 2 x kol. 3) 

1 2 3 4 

Kruszywo naturalne 
dolomitowe o frakcji                 
0-31,5 mm wraz                        
z transportem                             
i wyładunkiem  

 5 500,00  

RAZEM 
Ogólna cena oferty…………………………………………………. zł brutto, 
słownie złotych: ……………………………………………………………………………………… 
w tym podatek VAT(…….%) w wysokości ……………………………………………………... 
słownie złotych: ………………………………………………………………………………..…... 

 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego zakresu 

ilościowego i wartościowego umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie 
będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego z tytułu 
konieczności wykorzystania pełnej kwoty umowy. 

4. Wykonawca gwarantuje zachowanie parametrów przedmiotu umowy zgodnie 
z parametrami określonymi w ofercie na podstawie, której zawarta została 
niniejsza umowa. 

5. Potwierdzeniem jakości dostarczonego kruszywa jest certyfikat jakości 
dostawy wystawiony przez producenta kruszywa. Dokument ten musi być 
wystawiony na każdą dostawę. 

6. Cena jednostkowa brutto (zł/Mg) za przedmiot zamówienia nie ulegnie zmianie 
w czasie obowiązywania umowy. 

7. Zapłata następować będzie etapowo na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr w formie przelewu w terminie 30 
dni od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

8. Wykonawca jest upoważniony do wystawienia faktury za każdą zrealizowaną 
dostawę, potwierdzoną przez Zamawiającego (dokument WZ).  

9. W przypadku nieterminowych płatności na rzecz Wykonawcy, Zamawiający 
uiści ustawowe odsetki za opóźnienie. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 
 

§5 
Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego natychmiastowego odstąpienia 
od umowy w przypadku: 

1. trzykrotnego uchybienia terminu dostawy przez Wykonawcę; 



2. dwukrotnego naruszenia norm jakościowych dostarczanego asortymentu. Przy 
czym w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwej jakości 
oraz frakcji kruszywa, dostarczony towar zostanie reklamowany. W takiej 
sytuacji Zamawiający ma prawo do wcześniejszego wezwania Wykonawcy do 
dobrowolnego naprawienia szkody poprzez wymianę dostarczonego kruszywa 
na kruszywo wolne od wad własnym transportem i staraniem w oznaczonym 
terminie. 
 

§6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w dostawie, określonego w umowie, przedmiotu zamówienia 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 
ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad dostawy stwierdzonych podczas odbioru w 
wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 3 
umowy za każdy stwierdzony przypadek, 

c) za naruszenie norm jakościowych dostarczanego asortymentu w 
wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 3 
umowy za każdy stwierdzony przypadek, 

2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia naliczonej kary umownej 
z należnego mu wynagrodzenia lub z innej należności Wykonawcy 
przysługującej mu od Zamawiającego. Zapłacenie lub potrącenie kary 
umownej za opóźnienie w realizacji umowy lub usunięciu wad nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku dokończenia dostawy, 

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść prawa 
do wynagrodzenia za wykonanie umowy na rzecz osób trzecich. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego kary umowne wynikające z umowy, za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umowy oraz za wyrządzone szkody. 
 

§7 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie zmian 

przewidzianych w art. 144 ustawy Pzp, a nadto dopuszcza się możliwość 
dokonania następujących zmian z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają 
poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ oraz Strony 
umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.: 
a) zachodzi konieczność zmiany w zakresie kluczowego personelu 

Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego 
wyrażoną na piśmie, 

b) nastąpiła zmiana danych Wykonawcy, np. zmiana adresu, konta 
bankowego, nr REGON,osób kontaktowych, itp.; 

c) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto 
ulegnie zmianie odpowiednio do nowej stawki VAT obowiązującej w dniu 
wystawienia faktury. 

d) wystąpienie okoliczności siły wyższej np. niekorzystnych warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających realizację dostawy albo innych 
zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od 
Wykonawcy. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§8 



Zamawiający oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego, 
może odstąpić od umowy także w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 

§9 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z 

udziałem podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 
własne jak i podwykonawców,  jeżeli będzie prowadził prace przy ich 
udziale. 

2. W przypadku powierzenia części robót przez Wykonawcę podwykonawcy, 
stosuje się postanowienia  niniejszej umowy oraz przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia 
każdego podwykonawcy jego  przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to 
były działania lub uchybienia Wykonawcy. 

 
 

§10 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 

przepisy: 
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 
b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, oraz inne właściwe ze 

względu na przedmiot umowy. 
2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez 

właściwy dla Zamawiającego sąd rejonowy. 
 

§11 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla 
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016, str.1) , dalej ,,RODO”, informuję iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice; 

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Sadkowice jest  
Pan Tomasz Żaczkiewicz, tel. 46 815 61 91, email : admin@gminasadkowice.pl; 
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Zakup i dostawa kruszywa dolomitowego dla Gminy 
Sadkowice” w trybie przetargu nieograniczonego; 
 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215..); 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; (skorzystanie z 
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego), 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

 

Zapoznałem się i otrzymałem 

…………………………………… 

podpis osoby informowanej 


