
Nr sprawy: MTP.271.2.2.2021.MK 

PROJEKT UMOWY 

UMOWA Nr  …………….. 

W dniu …... .......... roku w Czernicy: 

GMINA CZERNICA  

z siedzibą przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica, NIP 912-11-01-093, zwana dalej Zamawiającym, reprezentowana przez 

…………………………………….  

i 

……………………………………..  z siedzibą w …………………………….., NIP …………………. 

reprezentowanym przez …………………………………….. , zwany dalej Wykonawcą, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

 

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 2019 ze  zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”) na realizację zadania pn:. „Sukcesywna dostawa 

kruszywa”, Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na sukcesywnej dostawie 

kruszywa, w tym:  

1) granitowych kruszyw łamanych zwykłych wynosi 5500 ton i obejmuje następujące ilości i kategorie kruszyw: 

a) kruszywo łamane o frakcji 0-31,5 mm w ilości ok 3200 ton, spełniające wymogi PN-EN 13242:2004, 

b) kruszywo łamane o frakcji 4-31,5 mm w ilości ok 1100 ton, spełniające wymogi PN-EN 13242:2004, 

c) kruszywo łamane o frakcji 0-63 mm w ilości ok 1200 ton spełniająca wymogi PN-EN 13242:2004. 

2) kruszyw granitowych łamanych o granulacji 31,5- 63,0 mm - w ilości do 300 ton spełniająca wymogi PN-EN 

13242:2004. 

        zwanych dalej „mieszanką”. 

2. Kruszywo musi spełniać obowiązujące normy dla kruszyw drogowych, a w szczególności spełniać wymagania 
normy PN-EN 13242 oraz posiadać analizę granulometryczną wg PN-EN 933-1. 

3. Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.) oraz 
niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut, szkło, itp.). 

4. Dostarczone kruszywo powinno posiadać deklarację właściwości użytkowej zgodnie z obowiązującymi normami. 
Kruszywo użyte do remontu dróg musi posiadać atest, certyfikat, aprobatę techniczną lub badania laboratoryjne 
stwierdzające spełnienie wymagań kruszywa do budowy, remontu dróg, wystawione przez kopalnię, z której są 
dostarczane. 

5. Wielkość zamówienia, o której mowa w ust. 1, jest wielkością szacunkową. W rzeczywistości zamawiana ilość 

może ulec zmniejszeniu, stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego, jednak nie więcej niż o 30% 

szacowanej wielkości zamówienia (kosztu/wartości). Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego zamówienia 

w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rotacji w zakresie ilości zamawianych frakcji kruszywa drogowego – w 

przypadku braku zapotrzebowania na dany materiał, zwiększony zostanie zakres dostaw frakcji kruszywa, na które 

będzie większe zapotrzebowanie. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, terminowo oraz 

zobowiązuje się do pełnej dyspozycyjności w sprawach pilnych. 

 

§ 2. 

1. Przedmiot umowy będzie wykonywany w terminie do dnia 31.12.2021 r. 

2. Asortyment dostarczanej mieszanki jest zgodny ze specyfikacją warunków zamówienia oraz z ofertą przetargową 

Wykonawcy. 

3. Dostawa mieszanki realizowana będzie od dnia podpisania niniejszej umowy do wyczerpania ilości kruszywa, 

o którym mowa w §1 ust. 1, z zastrzeżeniem §1 ust.5. 

4. Dostawy mieszanki będą realizowane w terminach, ilościach oraz w miejsca wskazane na terenie Gminy Czernica, 

w uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy Czernica. 

5. Mieszanka winna być dostarczana transportem drogowym Wykonawcy do miejsc wskazanych przez 

Zamawiającego na drogi w 13 miejscowościach Gminy Czernica.  

6. Jednorazowe dostawy będą realizowane w krotnościach 5 ton w terminie do ........ dni roboczych od zgłoszenia 

przez Zamawiającego zapotrzebowania, o ile Zamawiający nie wskaże terminu dłuższego.  

7. Zamawiający zgłaszał będzie zapotrzebowanie na dostawy drogą elektroniczną (e-mail: …………………..). 

8. Dostawy mieszanki realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt. 

9. Mieszanka dostarczona musi być z certyfikatem jakości, wystawionym przez kopalnię, z której jest dostarczana. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania 



przedmiotu zamówienia. 

 

§ 3. 

1. Bieżące dostawy mieszanki powinny być każdorazowo potwierdzane, co do ilości i terminu dostaw, przez Sołtysa 

wsi, pracownika Urzędu Gminy, upoważnionego pracownika wykonawcy napraw dróg, lub  mieszkańca, do którego 

mieszanka zostanie dostarczona.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania badań próbek kruszyw przeznaczonych do wbudowania na koszt 

Wykonawcy, w każdym przypadku, gdy zajdzie podejrzenie, iż materiał przeznaczony do wbudowania nie spełnia 

wymagań. 

3. W razie, gdy wyniki badań jakości dostarczonego kruszywa potwierdzą jego niezgodność z warunkami określonymi 

w SWZ i w umowie, Zamawiający może odmówić przyjęcia całej partii kruszywa, a Wykonawca będzie zobowiązany 

do wymiany tej wadliwej partii kruszywa na wolne od wad w terminie do 24 godzin licząc od momentu przekazania 

przez Zamawiającego wezwania w tym zakresie pod rygorem zapłaty Zamawiającemu kary umownej, o której mowa 

w § 5 ust.1 pkt 3. 

4. W przypadku dostarczenia dwóch kolejnych partii mieszanki o parametrach niezgodnych z zamówionymi, 

Zamawiający odstąpi od umowy i zrezygnuje z dalszych dostaw mieszanki za pisemnym powiadomieniem złożonym 

Wykonawcy w ciągu 3 dni od dostawy z zachowaniem kary umownej określonej w § 5 ust 1 pkt 1. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowego ważenia dostarczanej mieszanki celem stwierdzenia zgodności 

jej wagi z wystawionym przez Wykonawcę dowodem Wz. Koszty dojazdu na wagę celem stwierdzenia wagi 

mieszanki oraz koszty ważenia pokrywa Wykonawca i nie mogą być wliczone do ceny dostawy.  

6. Wykonawca wystawi fakturę za dostawę (partię) zgodnie ze stwierdzonym protokolarnie stanem ilościowym 

dostarczanej mieszanki.  

§ 4. 

1. Za dostarczoną mieszankę Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynikająca z rzeczywistej ilości dostawy 

w oparciu o jednostkową cenę brutto: 

1) za 1 tonę mieszanki granitowej – kruszywo łamane 0-31,5 i 0-63,0 mm – …….. zł 

2) za 1 tonę mieszanki granitowej – kruszywo łamane  4-31,5 mm – …….. zł 

3) za 1 tonę kruszywa granitowego łamanego 31,5 - 63,0 mm – …… zł 

 zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……….. r. 

2. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi:  

……………….. zł brutto (słownie: ……………………………………….. złote).  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy 

i uwzględnia wszelkie koszty Wykonawcy związane z poprawną realizacją umowy, w tym koszty dodatkowe 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia jakie Wykonawca musi ponieść w związku z dostarczeniem mieszanki 

w miejsce wskazane przez Zamawiającego (m.in. koszty załadunku i wyładunku, koszty transportu z miejsca zakupu 

lub składowania do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, itp) oraz zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy 

z tytułu wykonania umowy. 

4. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen, o których mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem, że mogą one 

ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 

5. Stawki brutto, o których mowa w ust. 1 są niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.  

6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez 

uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie za wykonane dostawy (partie) będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionych pod względem 

merytorycznym, formalnym i finansowym faktur VAT przelewem  na  rachunek  bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego wraz z niezbędnymi załącznikami 

(zestawienia zawierające ilości dostarczonej mieszanki granitowej, miejsce dostawy oraz potwierdzenie dostawy 

przez sołtysa wsi, pracownika Urzędu Gminy lub osoby upoważnionej przez Zamawiającego). Błędnie wystawiona 

faktura VAT lub brak  załączników spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu 

dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 

8. W razie niewyczerpania przez Zamawiającego, w okresie trwania niniejszej umowy, kwoty określonej w ust. 2 lub 

ilości kruszywa , o którym mowa w § 1 ust. 1, Wykonawcy nie przysługują roszczenia o wykonywanie dostaw ani 

jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze, z zastrzeżeniem zapisów §1 ust 5. 

9. Faktura VAT za realizację przedmiotu umowy wystawiona będzie przez Wykonawcę na Zamawiającego: Gmina 

Czernica ul. Kolejowa 3 , 55-003 Czernica, NIP 912-11-01-093. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na wystawianej fakturze numer rachunku bankowego, na który ma 

wpłynąć należność, zgodnego z numerem rachunku wskazanym w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa 

KAS, zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 

106). W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca każdorazowo zobowiązuje się do poinformowanie 

Gminy o tej zmianie.” 

11. Rozliczenie płatności wynikającej z umowy dokonane będzie za pośrednictwem metody podzielonej płatności. 



 

§ 5. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 2  z tytułu realizacji 

niniejszej umowy - za odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 

2) w wysokości 200 zł brutto - za przekroczenia terminu dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy, za każdy 

dzień zwłoki, przy czym w przypadku dostarczenia mniejszej ilości mieszanki, Zamawiający może naliczyć 

Wykonawcy dodatkową karę umowną w wysokości 1000 zł brutto; 

3) w wysokości 200 zł brutto - w razie zwłoki Wykonawcy w wymianie wadliwej partii kruszywa na wolną od wad 
w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 3, za każdy dzień zwłoki; 

4) w przypadku protokolarnego stwierdzenia różnicy zważonej ilości mieszanki granitowej z dowodem Wz, 

w wysokości dziesięciokrotnej wartości stwierdzonej różnicy, przy uwzględnieniu cen jednostkowych brutto, 

o których mowa odpowiednio w § 4 ust 1 pkt 1, 2 i 3; 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 

niniejszej Umowy, kwoty naliczonych kar umownych. W przypadku nie potrącenia kary z wynagrodzenia 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania 

wezwania do zapłaty od Zamawiającego. 

3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych do 

wysokości faktycznie poniesionej szkody.  

4. Kary umowne z różnych tytułów, w tym kary z tytułu odstąpienia od umowy oraz pozostałe kary podlegają 

sumowaniu. 

5. Zamawiający może dochodzić kar umownych do wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 

2 niniejszej Umowy.  

 

§ 6. 

1. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w realizacji części przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca powierza następującym Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy w zakresie 

wskazanym w ofercie Wykonawcy tj.: 

- zakres części zamówienia: ……………, - ………………….. (nazwa albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

Podwykonawcy  i osób do kontaktu z nim), 

3. Podwykonawca zobowiązany jest realizować powierzoną mu cześć przedmiot umowy na takich warunkach, na 

jakich Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy. 

4. Wykonawca wykonujący przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ów ponosi pełną odpowiedzialność za ich 

działanie lub zaniechanie działania, jak za działania lub zaniechania własne. 

5. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację przez Wykonawcę z Podwykonawcy. 

 

§ 7. 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili 

w szczególności, w przypadkach: 

1) w trybie określonym w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych; 

2) w przypadku określonym w § 3 ust.4 niniejszej umowy; 

3) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce w dostawie partii kruszywa co najmniej 10 dni kalendarzowych od dnia 

zlecenia dostawy przez Zamawiającego; 

4) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionej  przyczyny nie rozpoczął  terminowo prac określonych 

w danym zleceniu. 

3. Powyższe przysługuje Zamawiającemu od dnia podpisania umowy do jej zakończenia. Z tego tytułu nie będą 

przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie za materiał już dostarczone 

Zamawiającemu. 

4. W przypadkach wymienionych w ust. 2, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z Wykonawcą w terminie 30 

dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, nie później jednak niż do 

dnia wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy.  

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

Ponadto Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli opóźnienie Zamawiającego w zapłacie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dostarczoną i odebraną partię kruszywa przekroczy 30 dni. 



6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone drugiej Stronie na piśmie pod rygorem 

nieważności i musi zawierać uzasadnienie.   
 

§ 8. 

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności 

takiej zmiany. 

2. Zmiana Umowy musi pozostawać w bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym z wystąpieniem określonych 

okoliczności i zostanie ograniczona jedynie do działań koniecznych w celu należytego wykonania Umowy. 

3. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość 

dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy, dotyczących: 

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

Przedmiotu Umowy; 

2) zaistnienia sytuacji, niemożliwej do przewidzenia, w tym zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą Strony 

rozumieją zdarzenie zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezależne od Stron, niemożliwe lub 

nadzwyczaj trudne do przewidzenia którego, skutkom nie dało się zapobiec (lub byłoby to nadmiernie 

utrudnione) – np. klęski żywiołowe, wojny, pożary, strajki generalne, zamieszki, epidemie. 

4. Jeżeli Wykonawca uzna konieczność wprowadzenia zmian do Umowy, o których mowa w ust. 3 zobowiązany jest 

do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczące zmiany umowy, wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę do zadania takiej zmiany. 

5. Wniosek o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie od dnia, w którym Wykonawca 

dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wykonawca zobowiązany jest 

do dostarczenia z wnioskiem, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową wraz z informacją uzasadniającą 

żądanie zmiany Umowy. 

6. Strona, która otrzymała wniosek o zmianę Umowy, bez zwłoki przekaże drugiej stronie informację o zakresie, 

w jakim uwzględnia wniosek, albo informację o nieuwzględnieniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

7. Określając warunki dokonania zmiany, sporządza się Protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 

1) opis zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) czas wykonania zmiany; 

4) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy; 

5) konieczność sporządzenia aneksu do umowy. 

 

§ 9. 

Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu umowy strony wyznaczają następujące osoby: 

1. Beata Kaczka-Folaron – reprezentujący Zamawiającego, tel. ………………………, e-mail: b.kaczka-

folaron@czernica.pl 

2. …………………………………………..…… – reprezentujący Wykonawcę, tel. ………………… e-mail:…………. 

 

 

§ 10. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wprowadzanie zmian do umowy wymaga zgody stron oraz wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności z wyłączeniem zmiany osób wyznaczonych przez strony do współdziałania, wskazanych 

w §9. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim: 2 egz. dla Zamawiającego 

i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający                                                                              Wykonawca 

 

 

 

 


