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Załącznik nr 2  

Istotne postanowienia umowy/wzór umowy 

 

Umowa …/…. 

 

 

 

Zawarta w dniu ……………..  pomiędzy 

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. ul. Rynek 62, 25-026 Łagów 

NIP 6572919724, REGON 362649786, Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy, KRS 

0000573274, Kapitał Zakładowy 11.050.000,00 zł, zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez: Pawła Kudłacza - Prezesa Zarządu  

a 

zwaną w dalszej części umowy „ Wykonawcą” reprezentowaną przez: 

 

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Zakup kruszywa w roku 2023” 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa w celu wykonania remontu i bieżącego 

utrzymania dróg. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i załadunek kruszywa.  

1.1. Zakup kruszywa w ilości około 3.550 ton o frakcji: 

- 0 mm ÷ 31,5 mm (mieszanka) – w ilości 1.200 ton, 

- 0 mm ÷ 63 mm (mieszanka) – w ilości 1.700 ton,  

- 4 mm ÷ 31,5 mm (kliniec) - w ilości 500  ton, 

-  31,5 mm ÷ 63 mm (tłuczeń)- w ilości 100 ton,  

-  0  mm ÷ 63 mm (mieszanka pozanormowa- niesort) - w ilości 10  ton, 

- 100 mm -300 mm (kamień łamany) – w ilości 5 ton 

- grys 2-8 mm - 5 ton,  

- grys 12/16 mm - 5 ton, 

- grys 8/16 mm - 5 ton,  

- wysiewka 0 - 4 -20 ton,  

 

Kruszywa powinny być zgodne z obowiązującymi normami. Kruszywo musi spełniać 

wymagania określone w normie. Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych 

stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku 

przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń 

obcych i bez domieszek gliny.  Kruszywa muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, 

świadectwa lub deklaracje zgodności z w/w normami, które to dokumenty należy przedłożyć 

Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Zamawiający dopuszcza tolerancję w wysokości 

0±10% wskazanych ilości kruszywa. 

1.2. Termin realizacji dostaw  w ciągu 1 dnia od dnia zgłoszenia zapotrzebowania - fax, 

email lub telefonicznie. 

1.3. Część dostarczonego kruszywa może być pozanormowa tj. 

   -0 mm ÷ 63 mm ( mieszanka pozanormowa – niesort) 
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1.4. Kruszywa muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, świadectwa lub deklaracje 

zgodności z w/w normami, które to dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu 

wraz z dostawą. Zamawiający dopuszcza tolerancję w wysokości 0±10% wskazanych 

ilości kruszywa. 

1.5. Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych  dla środowiska oraz 

niebezpiecznych dla użytkowników dróg. 

 

§ 2 

1. Całkowita wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć 

kwoty  …………… zł brutto  (słownie: ………………………………………………………..  zł 

00/100), w tym netto: ………………. zł, w tym VAT:  ……………… zł. 

2. Szczegółowa kalkulacja cen jednostkowych za poszczególne frakcje kruszywa została określona 

w załączniku nr 1 do umowy - Formularz ofertowy 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilość poszczególnych frakcji kruszywa – 

zmniejszenie lub zwiększenie ilości poszczególnych frakcji, pod warunkiem nie przekroczenia  

kwoty określonej w ust. 1. Określone w niniejszej umowie ceny nie ulegną zmianie przez cały okres 

realizacji umowy. 

4. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 

w terminie 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 3 

1. Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo prowadzenia kontroli jakości dostarczonego materiału. 

3.  W przypadku  stwierdzenia przez Zamawiającego o niewłaściwej jakości zakupionego materiału  

Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania  pisemnie o tym fakcie 

Wykonawcy. Wykonawca w terminie 2 dni od zgłoszenia zobowiązany jest do dostarczenia 

kruszywa/piasku o odpowiedniej jakości i asortymencie. 

4. W przypadku stwierdzenia dostawy materiału nie odpowiadającego wymaganiom jakościowym, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia wadliwego materiału, wówczas wynagrodzenie 

Wykonawcy nie przysługuje. 

5. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia  dostawy o parametrach niezgodnych z wymaganą przez 

Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

 

§4 

1. Wskazane w § 1 ilości materiałów są jedynie ilościami szacunkowymi. 

2. Ilość zakupu kruszywa będzie wynikać z faktycznego zapotrzebowania w okresie obowiązywania 

umowy. 

3. Zamawiający będzie składał Wykonawcy sukcesywnie i w miarę potrzeb zamówienia na określone 

ilości danego kruszywa. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania realizacji zakupu  kruszyw, w sposób ciągły w danym 

dniu, tak aby  realizowane zamówienia nie powodowały przestojów i opóźnień w realizowanym 

remoncie drogi. W tym celu Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia  transportu piasku, co 

najmniej 3 pojazdami. 

5. Zamówienia będą składane telefonicznie pod numerem  ……………………………..  

6. Rozliczenie będzie prowadzone na podstawie dokumentu WZ wystawionego przy zakupie lub 

dostawie. Na jego podstawie wykonawca wystawi fakturę VAT za faktycznie  zrealizowane 

zamówienie. Fakturę należy złożyć  do 10 dnia miesiąca następującego po  miesiącu rozliczeniowym. 
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7. Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

 

§ 5 

1. Zamawiający zamówione kruszywo drogowe odbierze własnym transportem. W tym przypadku cena 

za 1 tonę kruszywa będzie taka, jaką Wykonawca poda w załączniku  nr 1- formularz ofertowy 

dostawy kruszywa,  stanowiącym integralną część umowy – kolumna 3 – cena netto 1 tony kruszywa 

bez transportu. 

 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza - jeżeli uzna za uzasadnione - zmiany postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach jeżeli konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego. 

3. Zmiana umowy może nastąpić na uzasadniony wniosek strony umowy z przyczyn od niej 

niezależnych, których nie mogła przewidzieć na etapie składania ofert, w następujących 

przypadkach: 

1) działanie siły wyższej; 

2) zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej 

postaci stanie się niecelowa; 

3) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia; 

4) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 

sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub 

okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie 

może ulec termin realizacji umowy;    

5) inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, 

ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca 

brakiem możliwości należytego wykonania umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany umowy,  w szczególności terminu realizacji zamówienia;   

6) Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie w następujących 

przypadkach: 

a) urzędowej zmiany podatku od towarów i usług – VAT; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

7) W przypadku zajścia okoliczności wskazanych w pkt 6 Wykonawca zobowiązany jest do 

wykazania i udokumentowania, że miały one wpływ na koszty wykonania zamówienia.  

W związku z tym Zamawiający ma również prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia 

dokumentów źródłowych stanowiących dowody zmian  kosztów wykonania zamówienia.  

8) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z części dostaw lub mając 

na uwadze dopuszczalną tolerancję w ostatecznej ilości dostarczonego kruszywa. 

9) Zmiana sposobu rozliczania tj. ilości faktur. 



4 
 

10) Zmiana terminu realizacji dostawy spowodowaną okolicznością niezależną od Zamawiającego 

i Wykonawcy, o ilość dni, którą spowodowała ta okoliczność - opady deszczu. 

§7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowania mają przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego 

 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu dostawy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki,  

2) za zwłokę w usunięciu wadliwego kruszywa i dostarczeniu kruszywa  

o właściwych parametrach – w wysokości 0, 2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na dostarczenie  kruszywa 

o właściwej jakości. 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn występujących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto. 

4) za niedotrzymanie warunku realizacji dostaw w sposób ciągły zgodnie z zapisem zawartym 

w §4 ust. 4 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 

od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 

poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na to, by w razie zaistnienia podstaw do domagania się zapłaty kary 

umownej, Zamawiający potrącił kwotę stanowiącą wysokość kar umownych z dowolnej 

należności Wykonawcy. 

 

§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, od dnia powzięcia wiadomości  

o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy utrudniający bądź uniemożliwiający 

realizację przedmiotu umowy. 

2) Wykonawca nie rozpoczął dostaw lub opóźnia się z ich realizacją o 15 dni, w stosunku do 

terminów określonych w § 4 ust. 6.    

3) Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy. 

4) Występują okoliczności o których mowa § 3  ust. 3, 4, 5. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Zamawiający 

odstępując od umowy z przyczyn określonych w § 9 ust. 2 nie jest zobowiązany do zapłaty kary 

umownej ustalonej w §8. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część 

umowy wykonaną do dnia odstąpienia Zamawiającego od umowy. 

 

§ 10 

Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być zbywane. 
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§ 11 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUG KOMUNALNYCH ŁAGÓW SP. Z O.O. NA PODSTAWIE 

OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, ZAWARTYCH UMÓW I UDZIELONEJ 

ZGODY 

 

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 L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO1”, informuję, 

że:  

 

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów 

Sp. z o.o., ul. Rynek 62, 26 – 025 Łagów, tel. 41 343 70 58, e – mail: 

sekretariat.puk@lagowgmina.pl 

▪ dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych 

Łagów Sp. z o.o., ul. Rynek 62, 26 – 025 Łagów (Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych Łagów Sp. z o.o.), e-mail : iodo@marwikpoland.pl     
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym realizacją umowy, sprawozdawczością oraz w celu wypełnienia obowiązków 

prawnych ciążących na Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. na zadanie pn.: . 

„Zakup kruszywa w roku 2023” 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie realizowana umowa 

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej z zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedsiębiorstwem Usług 

Komunalnych Łagów Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest 

Prezes Zarządu; 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych 

(kategorii archiwalnej dokumentacji, trwałości danego projektu  

i konieczności zachowania dokumentacji projektu dla celów kontrolnych itp.). Kategoria okresu 

przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikacje i kwalifikacje dokumentu w jednolitym 

rzeczowym wykazie akt ; 

▪ posiada Pani/Pan: 

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− 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 ***;   

 
1 rozporządzenie 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 L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników. 
 

*** Wyjaśnienie: 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 
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− 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.  

 

§ 12 

 

Integralną częścią umowy stanowi zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami. Niniejszą 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 

 

     ZAMAWIAJĄCY:                                  WYKONAWCA :               

 

 

 

 

……………………………………                                                              ……………………………… 

 

 

 

 


