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Załącznik nr 2  

WZÓR UMOWY 

Zawarta w dniu .............. 2019 r. w Małkini Górnej pomiędzy: 

 

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Małkini 

Górnej przy ul. Nurskiej 144 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Warszawie pod nr. KRS 0000448502 

NIP: 759-174-03-69, Regon: 146470327 

reprezentowaną przez: 

Michała Perzyna – Prezesa Zarządu 

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

      a 
      ….......................................................................................................................................... 

      z siedzibą w ............................................................................................................................ 

      zarejestrowaną w KRS pod numerem .................................................................................... 

      NIP ..........................................................REGON/PESEL .................................................... 

      zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, 

      reprezentowanym/ą przez: 

      ................................................................................................................................................. 

      zwanym/ą dalej w treści umowy Wykonawcą, 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie 

art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, oraz zgodnie 

z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i ofercie cenowej, zawiera się umowę  

o następującej treści: 

 
Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy kruszywa 

kamiennego łamanego i piasku przeznaczonych na potrzeby Zakładu Gospodarki  

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej, zgodnie z opisem 

zawartym w Zapytaniu ofertowym, będącym integralną częścią niniejszej umowy, 

złożoną ofertą i na warunkach zawartych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia z należytą 

starannością oraz do przestrzegania warunków BHP przy realizacji dostaw. 

3. W przypadku przeszkód w dostawie kruszywa łamanego i piasku z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do organizowania zastępczej 

dostawy materiałów w terminie 4 dni roboczych na równorzędnym poziomie do 

zaoferowanego w zamówieniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zastępcze 

dostawy kruszywa łamanego i piasku. 

4. Dostawa obejmuje: załadunek, transport i rozładunek przedmiotu umowy w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 
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5. Zapotrzebowanie na kruszywo łamane i piasek zawarte w Zapytaniu ofertowym  

i Załączniku nr. 1 (formularzu ofertowym) są maksymalnymi ilościami szacunkowymi 

służącymi do kalkulacji ceny ofertowej i mogą ulec pomniejszeniu w zależności od 

potrzeb Zamawiającego. 

6. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w ww. ilościach nie wymaga podania 

przyczyn i nie może stanowić podstawy dla roszczeń ze strony Wykonawcy. 

Termin i sposób realizacji umowy 

§ 2 

1. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od daty zawarcia umowy do  

wyczerpania zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia określonego w Zapytaniu 

ofertowym i Załączniku nr. 1 (sukcesywnie w oparciu o oddzielne zamówienia 

składane przez Zamawiającego). Umowę uznaje się także za wykonaną w momencie 

wykorzystania przez Zamawiającego maksymalnego wynagrodzenia określonego  

w umowie. 

2. Dostawy realizowane będą sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego 

określanych co do ilości, po uprzednim złożeniu zamówienia Wykonawcy (faksem, e-

mailem lub telefonicznie). 

3. Realizacja dostawy następować będzie partiami na podstawie zapotrzebowania 

Zamawiającego określającego: 

1) rodzaj i ilość kruszywa łamanego; 

2) ilość piasku; 

3) miejsce dostawy i rozładunku kruszywa łamanego i piasku. 

4. Termin dostawy wynosi 3 dni robocze i będzie liczony od momentu złożenia 

zamówienia przez Zamawiającego i dostarczenia w miejsce wskazane przy składaniu 

zamówienia. 

5. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu zamówionej partii kruszywa łamanego  

i piasku o co najmniej 2 dni robocze w stosunku do terminu określonego w ust. 4, 

Zamawiający ma prawo zlecić dostawę przedmiotu zamówienia innemu podmiotowi 

na koszt Wykonawcy i dodatkowo obciążyć go karą umowną, o której mowa w § 5 

ust. 1 pkt 1. 

6. Zgłoszenia zamówienia, o których mowa w ust. 2, przyjmowane będą: 

 

ksem na numer : ..…………..…...….………………. , 

-mailem na adres: …...….…………………………… . 

7. Dopuszcza się anulowanie przez Zamawiającego zapotrzebowania na dostawę poprzez 

natychmiastowe powiadomienie telefoniczne Wykonawcy przed wykonaniem 

dostawy. 

8. W takim przypadku nie znajduje zastosowanie ust. 4. 

9.  Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o ujawnionych wadach  

 w przedmiocie umowy. 
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10. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braku ilościowego lub/i wady materiałów 

budowlanych bądź niezgodności dostawy z niniejszą umową Wykonawca 

zobowiązany jest do uzupełnienia lub/i wymiany dostarczonego towaru na 

pełnowartościowy, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o 

tym fakcie Wykonawcy. Termin zapłaty należności liczony będzie od dnia 

uzupełnienia niedoborów w towarze lub/i dostarczenia produktów betonowych 

wolnych od wad, bądź produktów zgodnych z umową. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru produktów niezgodnych z umową bądź 

wadliwych elementów przedmiotu umowy na własny koszt z miejsca wskazanego 

przez Zamawiającego. 

 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

§ 3 

1.   Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dostaw objętych niniejszą umową wynosi 

maksymalnie łącznie brutto …........................ zł (słownie: .......................................) 

wraz z podatkiem VAT w wysokości …………….... %, netto …………………zł 

(słownie: ……………………..) zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.  

2.  Ceny jednostkowe asortymentu podane w Formularzu ofertowym są stałe i będą 

obowiązywały w całym okresie ważności niniejszej umowy. 

3.   Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług 

w zakresie…………………………………….…………… odprowadzenie podatku 

VAT w kwocie …………...…… leży po stronie Zamawiającego (dotyczy jedynie 

sytuacji gdy wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług). 

 

Sposób zapłaty wynagrodzenia 

§ 4 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty 

dostarczenia  prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. 

2. Podstawę do zapłaty stanowi wystawiona przez Wykonawcę faktura wraz z 

dokumentem dostawy zawierającym rodzaj i ilość dostarczonego asortymentu Odbiór 

przedmiotu zamówienia musi być potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego. 

3. Złożenie faktury bez dokumentów rozliczeniowych określonych w ust. 2 skutkuje 

zwrotem faktury Wykonawcy.  

4. W razie zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Wykonawcy odsetek ustawowych. 

5. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, na których wyraził zgodę Zamawiający, 

ustala się następujący tryb wystawiania faktur przez Wykonawcę i płatności tych 

faktur przez Zamawiającego: 
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1) Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu wraz z fakturą 

pisemnego dowodu potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, których wierzytelności są częścią 

składową wystawionej faktury, 

2) potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne 

podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom z tej faktury, 

3) w przypadku niedostarczenia dowodu, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający 

wstrzymuje płatność faktury do czasu złożenia przez Wykonawcę potwierdzenia, o 

którym mowa w pkt. 1 i pkt 2. 

                                                  Kary umowne 

§ 5 

      1.        Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 

1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1000,00 zł za każdy 

dzień kalendarzowy opóźnienia, 

2) za naruszenie postanowień § 1 ust. 3 wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

3) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 10, Zamawiający ma prawo 

naliczyć Wykonawcy karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1% 

wartości brutto dostarczonej partii towaru, 

5) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 

groszy). 

2.       Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące 

pięćset złotych 00/100 groszy) z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 – 3. 

3.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach     

Kodeksu cywilnego na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4.       Kary umowne nie mogą przekroczyć wysokości wynagrodzenia za przedmiot umowy.  

W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych 

może je według swego wyboru potrącić z jakichkolwiek wierzytelności Wykonawcy. 

5.     Wykonawca nie ma prawa, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 

 

Odstąpienie od umowy 

§ 6 

1.     W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji 

umowy do dnia odstąpienia. 

2.    Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części bez 

zachowania terminu wypowiedzenia: 
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1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał realizację przedmiotu umowy bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 

zgłoszonego na piśmie, 

2) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami zawartymi  

w niniejszej umowie i Zapytaniu ofertowym, 

3) jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy lub opóźnia się  

z usunięciem zgłoszonych przez Zamawiającego niedoborów ilościowych lub wad 

jakościowych przedmiotowych produktów, 

5) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi likwidacja Wykonawcy, zostanie wydany 

nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

3.    Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 14 dni: 

1) od upływu terminu wskazanego w § 2 ust. 4 w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia 

się z dostawą przedmiotu umowy, 

2) od upływu terminu wskazanego w § 2 ust. 10 w przypadku, gdy Wykonawca nie 

dostarcza nowego przedmiotu umowy w stosunku do zakwestionowanego pod względem 

jakości lub ilości przedmiotu umowy lub dostarczony przedmiot umowy nadal jest 

niezgodny jakościowo, bądź ilościowo z umową. 

4.   W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół oraz rozliczenie finansowe 

zrealizowanej dostawy do dnia złożenia wypowiedzenia, 

2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za realizację dostawy do dnia 

odstąpienia. 

5.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

Zmiana umowy 

§ 7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

Ochrona danych osobowych 

§ 8 

 

1.    Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w 

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem 

przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2.  W przypadku określonym w ust. 1 strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 
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Postanowienia końcowe 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

2. Wszelkie spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez  

 Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

5. Niniejsza umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym

 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                 WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 oferta cenowa 

 


