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WZÓR UMOWY – UMOWA NR GK.ZP.272….2022 
Cz. 1  

zawarta w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawa Pzp” (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) 
 
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 podstawowym 
znak sprawy: GK.ZP.271.1.2022, 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: kamień łamany o granulacji 0-31,5 mm w ilości do 1530 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%. 
5. Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany do remontu dróg i winien spełniać wymagania 
wskazane w opisie zamówienia, być wolny od zanieczyszczeń takich jak folia, cegła, ceramika 
budowlana, styropian, papa, stal itp. 
- W przypadku, gdy dostarczony towar (w części lub w całości) nie będzie odpowiadał opisowi 
określonemu w SWZ – Zamawiający odmówi przyjęcia towaru a Wykonawca zobowiązany będzie do 
dostarczenia towaru zgodnego z przedmiotem zamówienia w terminie trwania umowy na swój koszt. 
 

§ 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 
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§ 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 

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. 
6. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do każdorazowego ważenia dostarczanego materiału 

na wadze w miejscowości 83-047 Piekło Dolne, ul. Ekologiczna 1 – nowa oczyszczalnia ścieków 
 

 
 
§ 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 

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.  
 

§ 7 
Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie do 25.11.2022 r. 
2. Przedmiot umowy będzie wykonywany sukcesywnie, na podstawie zleceń jednostkowych w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 2 dni.    
 

 
§ 8 

 
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, z 

zastrzeżeniem par. 1 ust. 4 oraz stawki za 1 t, którego łączna wysokość zgodnie z ofertą 

Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty netto: ………………….. zł (słownie złotych: 

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

……………………………… złotych 00/100), brutto: …………….. zł (słownie złotych: 

……………………………………………………. 
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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. 

§ 9 

Zamówienia opcjonalne (prawo opcji) 

1. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  skorzystania  w  ramach  niniejszej  Umowy  
    z  prawa  opcji   w   zakresie   nieprzekraczającym   ilości kamienia łamanego oraz betonowego  
   gruzu kruszonego    , nie więcej niż 30% zamówienia podstawowego, co niniejszym Wykonawca  
   akceptuje, poprzez podpisanie Umowy. 

2. Ostateczna ilość zakupionego w ramach prawa opcji kamienia łamanego i betonowego gruzu 
kruszonego będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego 
środków finansowych. 

3. Zakupiony kamień łamany i betonowy gruz kruszony  w ramach prawa opcji musi spełniać 
wszystkie wymogi jak dla zamówienia podstawowego. 

4. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest 
uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa 
opcji w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy 
nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia co niniejszym Wykonawca akceptuje przez 
podpisanie niniejszej umowy. 

5. Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości 
określonej w ust. 1. Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w całym okresie wskazanym w § 
7 ust.1. 

6. Zamawiający   o   zamiarze   skorzystania   z   prawa   opcji,   jego   zakresie,   miejscach i 
terminach dostarczenia dostaw opcjonalnych powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. 
Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. 

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy będzie się należeć 
wynagrodzenie wg cen jednostkowych jak dla zamówienia podstawowego określonych w § 8 do 
umowy. 

8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do 
jego realizacji na warunkach określonych w niniejszej umowie, co Wykonawca akceptuje przez 
podpisanie umowy. 

 
§ 10 

 
Kary umowne i potrącenia 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 
1) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu realizacji 
określonego w § 7 Umowy; za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy będzie uznawane 
także dostarczenie materiałów niezgodnych z umową oraz odmowa ich usunięcia z miejsca 
dostawy i dostarczenia w to miejsce materiałów zgodnych z umową,  

2) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków z gwarancji, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki 
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3) w razie odstąpienia lub rozwiązania od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy, 

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

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

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych możliwych do dochodzenia na podstawie niniejszej 
umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy. 

5. 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. 

 
 

§ 11 
Odstąpienie od Umowy, zmiana Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 456 
ustawy Pzp oraz na podstawie Kodeksu cywilnego. 

2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy jeśli Wykonawca pozostaje w zwłoce z 
wykonaniem zlecenia jednostkowego o więcej niż 10 dni. Prawo to Zamawiający może wykonać w 
terminie do 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających.  

3. Wszelkie zmiany zawartej Umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 
4. Zmiany Umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 4. 
5. 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: 
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.  

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

6 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 udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy i podjęcia działań przed zawarciem 

umowy. Niepodanie danych uniemożliwi udział w postępowaniu i zawarcie przez strony 

umowy.  

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

profilowania. 

11. Stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje o następujących 

ograniczeniach stosowania RODO w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

a. skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, zmianą postanowień umowy 

w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą, ani też 

naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników, 

b. w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 

przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

 

§ 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 

 


