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WZÓR UMOWY – UMOWA NR GK.Z.272…2020 
Cz. 2  

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawa Pzp” (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 
 
w dniu  roku w Przywidzu, pomiędzy  
 
Gminą Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz NIP 591 12 92 435 zwaną dalej 
"Zamawiającym", reprezentowaną przez: 
 
Marka Zimakowskiego – Wójta  
 
a 
 

…………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod 

nazwą ……………………………………………., NIP: ……………………….. 
REGON ……………………. 

  zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” , reprezentowanym przez: 
 
1. …………………………………   - Właściciela 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. 
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego znak sprawy: GK.Z.271.1.2020, Strony zawierają umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

Przedmiotem umowy jest Zakup i dostawa kamienia łamanego oraz betonowego gruzu 
kruszonego dla Gminy Przywidz. 
1. Przedmiot umowy dotyczy: dostawy we wskazane przez Zamawiającego miejsca materiałów takich 
jak: betonowy gruz kruszony  o granulacji 31,5- 63 mm w ilości do 1172 ton 
2. Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany na remont dróg i winien spełniać wymagania  
normy: 
1)PN-B-11112 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
2)PN-EN-13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  stosowanych  
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
3)PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i nawierzchni, stosowanych  
w drogownictwie i innych obiektach budowlanych 
3.Przedmiot zamówienia oprócz w/w norm powinien posiadać parametry fizykochemiczne  nie gorsze 
niż kamień łamany dolomitowy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie niewykorzystanie w całości przedmiotu zamówienia na poziomie do 
15%. 
 

§ 2 
Przedstawiciele stron 

Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację 
postanowień umowy są: 
z ramienia Wykonawcy …………………………………………………………… 
z ramienia Zamawiającego: Dariusz Rerek tel. (58) 6825 990 fax. (58) 6825 225, e-mail: 
drogi@przywidz.pl 

 
§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 
Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

1) uczestnictwa w przekazaniu Przedmiotu Umowy, 
2) zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonanie Przedmiotu Umowy, 
3) wykonania innych czynności wymienionych z Umowy. 
 

§ 4 
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Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca odpowiada w szczególności za: 

1) właściwe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,  
2. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na terenie rozładunku,  
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające w trakcie rozładunku. 
4. Wykonawca zapewni siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania 

rozładunków. 
5. Wykonawca zagwarantuje spełnienie wymagań bhp i ppoż. przy wykonywaniu prac 

rozładunkowych, 
1) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy. 
2) W przypadku powierzenia wykonania części Umowy Podwykonawcom, Wykonawca będzie 

pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania lub 
uchybienia każdego Podwykonawcy. 

 
§ 5 

Potencjał Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 

personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 
niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji przedmiotu 
Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

§ 6 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam / sam, za 
wyjątkiem robót w zakresie ………......…, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów. 

2. Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa 
materiałów, jest obowiązany, przed rozpoczęciem prac przez podwykonawcę, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy.  

3. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury VAT lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w SIWZ, 

4) Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie 
dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 
Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

 
5. Przepisy ust. 2 –  powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla 
potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres dostaw 
wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie 
Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego 
wynagrodzenia. 
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7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku braku dostarczenia Zamawiającemu 
oświadczenie Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 6 powyżej, przed upływem terminu zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy.  

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 9. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 
dni od dnia doręczenia tej informacji. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 
lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

12. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, 
Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę 
naliczenia kar umownych. 

14. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
15. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizacje przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazywania 
informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację przedmiotu umowy. 

 
 
 § 7 

Materiały 
1. Materiały uznane przez Zamawiającego za posiadające wady lub niezgodne z specyfikacją 

techniczną  muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z miejsca dostawy. Wykonawca 
nie ma prawa wykonywać zamówienia  z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane 
przez Zamawiającego.  

 
§ 8 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie do 25.11.2020r. 
2. Przedmiot umowy będzie wykonywany sukcesywnie, na podstawie zleceń jednostkowych w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 2 dni.    
 

 
§ 9 

 
Wynagrodzenie i sposób płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się, na podstawie oferty 

Wykonawcy w wysokości iloczynu rzeczywiście zamówionych i zrealizowanych dostaw oraz 

stawki za 1 t, z zastrzeżeniem par. 1 ust. 4, którego łączna wysokość zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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nie może przekroczyć kwoty netto: ………………….. zł (słownie złotych: …………………..); 

podatek VAT 23 %: ………………….. zł (słownie złotych……………………………….), brutto: 

…………….. zł (słownie złotych: ……………………………………………………. 

2. Kwota wynagrodzenia, określona w ust. 1 powyżej, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

Przedmiotu Umowy,  w szczególności transport materiałów na miejsce wskazane przez 

Zamawiającego na terenie Gminy Przywidz.  

3. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktury wystawiane na podstawie wz potwierdzonego przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Fakturę należy wystawić na: Nabywca Gmina Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, NIP 591 

12 92 435 Odbiorca: Urząd Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz. 

5. Faktura płatna będzie w terminie do ….. dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury. Należności Wykonawcy płatne będą w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na 

rachunek Wykonawcy nr………………………………………………..wskazany na fakturze VAT. Za 

termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu  

i doręczania ich do siedziby Zamawiającego pocztą elektroniczną lub przez swojego 

przedstawiciela. 

7. Postanowienia dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do Dalszych 

Podwykonawców.  

8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z fakturą oświadczenia Podwykonawców o 

uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

składających je Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty 

wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy w uregulowaniu 

wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o 

podwykonawstwo. 

 
§ 10 

Kary umowne i potrącenia 
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 

1) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu realizacji 
określonego w § 8 Umowy, 

2) w razie odstąpienia lub rozwiązania od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy, 

3) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo,  
lub jej zmiany w wysokości 500 złotych brutto za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej 
zmiany. 

2. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę 
w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

4. Potrącenia, o których mowa w ust. 3 powyżej, mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu 
Wykonawcy, z należności objętych fakturą przedstawioną po odbiorze końcowym. 

 
 

§ 11 
Odstąpienie od Umowy, zmiana Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 
ustawy Pzp. 

2. Wszelkie zmiany zawartej Umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 
3. Zmiany Umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 4. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 
jednej okoliczności z wymienionych poniżej: 
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1) Zmiana terminu realizacji Umowy: 
a) w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie 

określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej 
Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą 
starannością, 

2) zmiana warunków płatności w przypadku: zmian powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa w trakcie realizacji Umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. 
zamiany ustawowej stawki podatku VAT. 

5. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie 
      konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 
6. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 4 powyżej mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 
 

 
§ 12 

Klauzula informacyjna RODO 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO) 

Zamawiający informuje Wykonawcę o tym, że: 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy przekazywanych Zamawiającemu na mocy 

niniejszej umowy jest Wójt Gminy Przywidz. Obsługę organu zapewnia Urząd Gminy 

Przywidz: ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, tel. tel. 58 682-51-46, fax: 58 682-52-25, email: 

sekretariat@przywidz.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

skontaktować pod adresem e-mail iod@locuslege.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania niniejszej umowy – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz ewentualnie w celach wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska S.A., 

bank obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, 

informatyczne, prawne i inne podobne usługi wsparcia, organy publiczne i sądy celem 

wykonania obowiązków ciążących na Administratorze (w szczególności urzędy skarbowe, 

ZUS, organy kontroli, komornicy), oraz podmioty realizujące prawo dostępu do informacji 

publicznej.   

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a także przez 

czas niezbędny do realizacji lub ochrony przed roszczeniami z nią związanymi (co do zasady 

10 lat), z uwzględnieniem przepisów o archiwizacji obowiązujących jednostkę.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - w przypadkach i na 

zasadach wskazanych w RODO.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy lub podjęcia 

działań przed zawarciem umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie przez strony 

umowy.  

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

mailto:sekretariat@przywidz.pl
mailto:iod@locuslege.pl
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§ 13 

 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę 
Zamawiającego, jak również zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, których ujawnienie 
mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz 
Kodeksu cywilnego. 

3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne 
właściwe rzeczowo z siedzibą w Gdańsku. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy  
i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.  
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                             WYKONAWCA 

 

 

 


