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UMOWA 
Nr RINT.272. … .2022 

 
Sporządzona w dniu.............................. w Jabłonce pomiędzy Gminą Jabłonka zwaną dalej Zamawiającym,  
reprezentowaną przez Wójta Gminy Jabłonka – Pana Antoniego Karlak  
przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy Pani mgr Danuty Sarniak  

 
 

a …………………….. 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………. 
z siedzibą: ……………………………… 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 
NIP ……………….., REGON …………………………… 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 
 
 
Zgodnie z rozstrzygniętym na rzecz Wykonawcy zamówieniem publicznym przeprowadzonym w trybie 
podstawowym bez możliwości przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) Zamawiający zleca, a 
Wykonawca zobowiązuje się do „Dostawa kruszywa loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na 
terenie Gminy Jabłonka” zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz złożoną ofertą: 

 
§1 

1. Zadanie obejmuje sukcesywne dostawy – wg zamówień Zamawiającego kruszywa tj. „kruszywa loco plac 
inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka” zgodnie ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia oraz złożoną ofertą: 
Zadanie obejmuje sukcesywne dostawy – wg zamówień Zamawiającego: 
- tłuczeń kamienny frakcji 31,5-63 mm w ilości 300 m

3
 

- kliniec kamienny frakcji 8-31,5 mm w ilości 100 m
3
 

2. Kruszywo nie może zawierać zanieczyszczeń oraz elementów szkodliwych dla środowiska. 
3. Kruszywo dostarczane będzie transportem Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 
4. Kruszywo dostarczane będzie sukcesywnie w okresie od zawarcia umowy do dnia 30 grudnia 2022 

roku w terminie ….. dnia roboczego od dnia zawiadomienia (przekazanego Wykonawcy telefonicznie 
lub mailem) Zamawiającego w ilości przez niego określonej. 

5. Zapotrzebowanie ilościowe na w/w kruszywo określone w ust. 1 stanowi przewidywane, szacunkowe 
(+/-) zapotrzebowanie w okresie wykonania zamówienia i nie jest wiążące dla Zamawiającego. W 
przypadku nie wykorzystania w okresie trwania umowy ilości towaru określonego w ust. 1 Wykonawcy 
nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

6. Zamawiający dopuszcza niewykonanie zamówienia do 50% ilości wskazanych powyżej w ust. 1. 
7. Kruszywo powinien posiadać granulacje zgodnie z wymogiem określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dn. 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być 
używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005r. Nr 230 poz.1960). Wykonawca 
zobowiązuje się dostarczyć na żądanie Zamawiającego aktualne badania laboratoryjne kruszywa o 
granulacji od 0,1-1 mm potwierdzające spełnianie wymogów Ministra Środowiska w zakresie materiałów 
stosowanych na drogach publicznych w okresie zimowym na żądanie Zamawiający. 

8. W celu potwierdzenia prawidłowej realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zważenia 
wyrywkowo wybranego samochodu dostarczającego kruszywo przed rozładunkiem i po rozładunku, 
oraz prawo do laboratoryjnego przebadania dowolnej partii dostarczonego materiału. W przypadku 
niezgodności dostawy z dokumentem dostawy Wykonawca obowiązany będzie dostarczyć brakującą 
ilość kruszywa w terminie wskazanym przez Zamawiającego i zwrócić Zamawiającemu poniesione 
koszty ważenia oraz wykonanych badań.  

9. Ze względu na to, że przedmiotem zamówienia jest dostawa, Zamawiający nie określa wymagań 
dotyczących zatrudniania na umowę o pracę, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. 

10. Wymagania dotyczące dostaw:  
1) Wykonywanie każdej części przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w zależności od potrzeb 
Zamawiającego na zasadzie sukcesywnych, doraźnych i bezgotówkowych dostaw.  
2) Wykonawca dostarczał będzie kruszywo własnym transportem sukcesywnie partiami, w dni robocze 
(od poniedziałku do piątku), po uprzednim złożeniu zamówienie przez Zamawiającego (pisemnie, e-
mailem, faksem lub telefonicznie), w terminie wskazanym w §1 ust 4. 
3) Wraz z dostawa zamówionej partii kruszywa Wykonawca dostarczy wystawioną przez producenta 
kruszywa Deklarację Właściwości Użytkowych oraz dokument o dopuszczeniu kruszywa do stosowania 
w budownictwie, a także wymagane atesty i certyfikaty.  
4) W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonej partii kruszywa (zgodności z wymaganiami 
normy), Zamawiający może w każdym czasie zlecić przeprowadzenie badań jakości kruszywa w 
niezależnym ośrodku badawczym dostarczonego celem weryfikacji jego zgodność z parametrami 
określonymi w SWZ i w umowie. 
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5) 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 oraz będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary 
umownej, a także do zwrotu Zamawiającemu kosztów wykonania badań jakości kruszywa (tj. m.in. 
kosztów dostarczenia próby, transportu, przeprowadzenia badania i dostarczenia wyników do 
Zamawiającego). Koszty te Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę.  
-rozwiązać umowę z Wykonawcą na każdym etapie jej realizacji, bez wypowiedzenia, nie ponosząc 
żadnych kosztów i kar wymienionych  w umowie.  
- Zamawiający może również zlecić wykonanie umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
§2 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dostarczane kruszywo jest wolne od wad, spełnia parametry i 
wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w SWZ, umowie i ofercie Wykonawcy  oraz posiada 
wystawioną przez producenta Deklarację Właściwości Użytkowych potwierdzającą zgodność kruszywa z 
obowiązującymi normami i właściwościami fizyko-chemicznymi. 

2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dostarczane kruszywo jest wprowadzone do obrotu i stosowania 
przy wykonywaniu robót drogowych w zakresie odpowiadającym właściwościom użytkowym i 
przeznaczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz przepisami odrębnymi, w tym rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie 
mogą być używane na drogach publicznych, ulicach oraz placach (Dz. U z 2005 r. nr 230 poz.1960) oraz 
odpowiada wymaganiom jakościowym określonym normą PN-EN 13242+A1:2010 / PN-EN 13043:2004 / 
PN-EN 12620+A1:2010*  lub równoważnym. Pod pojęciem równoważności Zamawiający rozumie, że 
kruszywo odpowiada wymaganiom wymienionym w ww. normie w zakresie: Wymiaru ziarna, Uziarnienia, 
Zawartość pyłów, Jakość pyłów, Wskaźnik piaskowy, Gęstość ziaren frakcji, Nasiąkliwość, 
Mrozoodporność, Wskaźnika kształtu, Wskaźnika płaskości, Zgorzel słoneczna, Odporności na 
rozdrabnianie, Odporności na ścieranie kruszywa, Zawartości siarki, Siarczanów, Zanieczyszczenia 
organiczne.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa oraz zgodność z zamówieniem. W 
przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego kruszywa  zobowiązany jest do jego wymiany 
na dobry jakościowo (dla każdej dostawy bezwzględnie należy dostarczyć wystawioną przez producenta 
kruszywa Deklarację Właściwości Użytkowych oraz dokument o dopuszczeniu kruszywa do stosowania 
w budownictwie, a także wymagane atesty i certyfikaty) a w razie braków ilościowych do uzupełnienia 
dostawy. 

4. W przypadku ujawnienia podczas odbioru wad lub usterek Zamawiający jest uprawniony do nie dokonania 
odbioru i wyznaczenia terminu usunięcia wad i usterek i ponownego przystąpienia do odbioru. 

5. Potwierdzenie bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy stanowi podstawę do wystawienia faktury 
przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu 
umowy w jakimkolwiek zakresie niezgodnego z treścią zamówienia. 

7. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone tak Zamawiającemu, jak i osobom trzecim 
podczas wykonywania niniejszej umowy, oraz w związku z eksploatacją (wykorzystywaniem) przedmiotu 
umowy. 

8. Wykonawca nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego, przenieść całości 
lub części swoich praw wynikających z tej Umowy. 

9. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym 
dokonać cesji, przekazu, sprzedaży, potrącenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części 
wobec Zamawiającego, korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez 
uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.  

10. Nieprawidłowe wystawienie faktury lub brak kompletu dokumentów, o których mowa w niniejszej Umowie 
powoduje ponowny bieg terminów płatności po dokonaniu korekty i przedłożeniu Zamawiającemu. 

11. W przypadku dostarczenia kruszywa  o parametrach niezgodnych z normą wymaganą w specyfikacji 
warunków zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany w ciągu 24 godzin od dnia 
żądania wymiany.   

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia badania laboratoryjnego określonej partii dostawy 
kruszywa, w celu sprawdzenia spełniania wymagań jakościowych (zgodności z wymaganymi normami). 

13. Badanie, o którym mowa w ust.12, zleca się uprawnionej do tego jednostce lub  laboratorium. 
14. Koszty przeprowadzonych badań jakości kruszywa (tj. m.in. kosztów dostarczenia próby, 

transportu, przeprowadzenia badania i dostarczenia wyników do Zamawiającego) pokrywa, w 
zależności od jego wyników; 
a) Wykonawca – jeżeli kruszywo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (zgodnych z wymaganymi normami), 
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Koszty analiz  będą potrącane z wystawionych przez Wykonawcę faktur, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 
b) Zamawiający - jeżeli kruszywa spełnia wymagania jakościowe. 

15. W związku z przeprowadzeniem badań laboratoryjnych, o których mowa w ust 13-15 oraz w §1, §3, w 
każdej sytuacji, niezależnie od wyników przeprowadzonych badań, Wykonawca zobowiązany jest do 
uzupełnienia dostawy kruszywa  rzecz Zamawiającego, o ubytek kruszywa przekazanego do badania 
(próbka kruszywa pobrana  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami). 

16. W przypadku braku spełniania przez kruszywa, wymaganych  parametrów jakościowych lub ilościowych, 
Zamawiający może rozwiązać umowę z Wykonawcą na każdym etapie jej realizacji, bez wypowiedzenia, 
nie ponosząc żadnych kosztów i kar wymienionych  w umowie. Zamawiający może również zlecić 
wykonanie umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub żądać wymiany wadliwej partii 
kruszywa zgodnie z §1 ust 9 pkt 5 niniejszej umowy. 

 
§3 

1. Wykonywanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego 
na zasadzie sukcesywnych, doraźnych i bezgotówkowych dostaw kruszywa. 

2. Termin realizacji zamówienia określonego w §1 - od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2022 
roku lub do wyczerpania zakresu umowy przed tym terminem.  

3. Szczegółowe terminy i miejsca dostaw ustalane będą w pisemnych zleceniach (przekazywanych 
Wykonawcy w sposób określony w niniejszej umowie) – w ilościach zgodnych z każdorazowym 
zamówieniem Zamawiającego w zakresie określonym w niniejszej umowy. 

4. Każda sukcesywna dostawa każdej partii dostawy powinna być zrealizowania przez Wykonawcę w 
terminie nie później niż do …. dnia roboczego od dnia zawiadomienia (przekazanego Wykonawcy 
pisemnie, e-mailem, faksem lub telefonicznie) przez Zamawiającego w ilości przez niego określonej 
w okresie od zawarcia umowy do dnia 30 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania ilości zamówienia. 

5. Bez zgody Zamawiającego nie może być dokonana dostawa. 

6. Wykonawca dostarczał będzie kruszywo własnym transportem sukcesywnie partiami. 

7. W ramach dostawy partii zamówionego kruszywa Wykonawca jest zobowiązany dokonać jego 
załadunku, transportu oraz rozładunku na miejscu dostawy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia (i utrzymania ubezpieczenia przez cały okres 
obowiązywania warunków niniejszej umowy) przedmiotu umowy, również w trakcie załadunku, 
transportu i rozładunku. 

 
§4 

1.Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towaru określonego w §1 zgodnie z ceną zawartą w ofercie tj.: 
według cen jednostkowych wymienionych w formularzu ofertowym, który stanowi integralną część niniejszej 
umowy  
2. Łączna wartość dostarczonych kruszyw wyniesie brutto …………….. zł (słownie: ………………………  
złotych) w tym podatek VAT 23 %, wartość netto: ……………… zł 

3. Ceny jednostkowe dostawy poszczególnych kruszyw wynoszą odpowiednio: 
a/ tłuczeń kamienny frakcji 31,5-63 mm – ………….. zł brutto za 1 m

3
 

b/ kliniec kamienny frakcji 8-31,5 mm – ………….. zł brutto za 1 m
3
 

4. Ceny określone w ust. 2 i 3 zawierają wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy 
wprost lub pośrednio określone niniejszą umową, a także wszelkie podatki naliczone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie, koszty, ubezpieczenia itp. 
5. Oferowane ceny są stałe i nie ulegną zmianie w okresie przewidzianym na realizację zamówienia, zawiera 
wszelkie ewentualne koszty prawidłowej realizacji niniejszej umowy. 
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym 
paragrafie w zależności od rzeczywistej ilości odebranego towaru. Określone ilości kruszywa stanowią 
zapotrzebowanie orientacyjne, zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości kruszywa 
stosownie do swoich potrzeb. Gwarantowana ilość dostaw, która będzie zamówiona przez Zamawiającego 
wynosi 50%.   
7. Rozliczenia dostaw kruszywa odbywać się będą w formie bezgotówkowej, każdorazowo na podstawie 
faktur wystawianych przez Wykonawcę oddzielnie za każdą odebraną przez Zamawiającego partię kruszywa.  
9. Płatność wynagrodzenia nastąpi każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy wskazane w ust. 12 pkt 
12b w terminie określony w §5 ust. 1 niniejszej umowy od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 
Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów. 
10. Wykonawca oświadcza że jest podatnikiem podatku VAT; REGON: …………….., NIP: …………………... 
11. Wykonawca może zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.), przesłać ustrukturyzowane faktury 
elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie 
i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania. PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF). Adres PEF: 
GLN 5907670744010. 
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11a. Zamawiający prowadzi Konto Podmiotu na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF).  Właściwą 
dla Gminy Jabłonka PEF jest Broker PEF Expert dostępny pod adresami: 
a) https://efaktura.gov.pl (Portal PEF); 
b) https:// https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl (Broker Expert ). 
12. Przelew z tytułu wynagrodzenia będzie/nie będzie* dokonywany przy zastosowaniu podzielonej płatności 
w rozumieniu art. 108a ustawy o Podatku od towarów i usług VAT (t. j. Dz. U. 2021 poz. 685 z poźn. zm.). 
12a. W przypadku zmian w zakresie podanych rachunków Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić o tym Zamawiającego pisemnie. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za 
nieprawidłowe wskazanie rachunku rozliczeniowego z otwartym rachunkiem VAT i/lub za brak informacji o 
zmianach w tym zakresie. 
12b. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy o numerze ………………………………. 

13. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w ust. 12 pkt 12b jest rachunkiem bankowym do którego 
wydzielony został rachunek VAT na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności - płatności w systemie Split 
Payment (dotyczy Wykonawcy będącego płatnikiem podatku VAT). 
14. Wykonawca oświadcza, że rachunek o którym mowa w ust.12 pkt 12b niniejszej umowy jest rachunkiem 
widniejącym w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako Podatnicy VAT Ministerstwa Finansów (Biała Lista 
Podatników VAT). 
15. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie 
powiadamiać. W przypadku zmian w zakresie podanych rachunków Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego pisemnie. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za 
nieprawidłowe wskazanie rachunku rozliczeniowego z otwartym rachunkiem VAT i/lub za brak informacji o 
zmianach w tym zakresie. 
16. Zmiana rachunku bankowego wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 
17. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego i/ lub wskazania innego niż 
widniejący w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Biała Lista Podatników) 
Zamawiający wstrzyma dokonanie płatności, a termin płatności faktury ulega zawieszeniu do czasu  
wskazania rachunku bankowego umożliwiającego zrealizowanie przelewu dla Wykonawcy zgodnie z 
przepisami prawa.  
18. Zamawiający, informuje że każdorazowo w sytuacji konieczności dokonania płatności na  rachunek 
bankowy nie znajdujący się w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej złoży 
zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby Wykonawcy, o dokonaniu 
płatności niezgodnie z wymogami ustawy o VAT celem uwolnienia się przez Zamawiającego od podatkowej 
odpowiedzialności solidarnej oraz uniknięcia innych sankcji prawnych.  
19. W przypadku nieprawidłowości, w wystawionej fakturze  termin płatności ulega wstrzymaniu i ponowny 
bieg terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości oraz 
przedłożenia prawidłowej faktury (nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów 
płatności po dokonaniu korekty i przedłożeniu jej Zamawiającemu). 

 
§5 

1. Należność za dostarczane kruszywo będzie uiszczana w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie 
30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu wraz z dokumentami, o których 
mowa w §2 ust 3 i 5, oraz § 9. 
2. Wszczęte postępowanie reklamacyjne, wykonania badań i ekspertyz wstrzymuje termin zapłaty 
faktury za dostarczoną, poddaną próbie partię kruszywa.  
3. Wykonawca dokonuje rozliczenia zamówienia i wystawia faktury na Gminę Jabłonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 

Jabłonka, NIP 735-28-56-459. 
 

§6 

1. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, za zwłokę w usuwaniu wad/usterek  
Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,2% liczone od wartości brutto niezrealizowanej dostawy - 
za każdy dzień zwłoki. 

2. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze, mogą być potrącane z faktury Wykonawcy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar umownych 
nie pokrywa rzeczywiście poniesionych szkód 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary za odstąpienie niezależnie od kary za zwłokę. 
6. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z dowolnej kwoty należnej Wykonawcy w dowolnym 

czasie lub pobrania ich od Wykonawcy w inny sposób. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku ukończenia realizacji umowy ani z innego zobowiązania wynikającego z n/n umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez żadnych 
konsekwencji finansowych, w przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się 
Wykonawcy ze swoich obowiązków, wynikających z postanowień niniejszej umowy oraz naruszenia 
postanowień zawartych w tej umowie przez Wykonawcę. 
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§7 

1. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz 
Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % od wartości brutto całej umowy dostawy określonej w §4 
ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych określonych w umowie nie może przekroczyć 25 % 
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 2.  
 

§8 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach – bez 
ponoszenia z tego tytułu konsekwencji. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu prawidłowego wykonania części umowy. 

3. Przyczynami rozwiązania umowy lub odstąpienia leżącymi po stronie Wykonawcy są w szczególności: 
a/ stwierdzenie przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy lub jego części; 
b/ opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy, 
c/ wady ilościowe i/lub jakościowe w przedmiocie umowy. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy  lub ją rozwiązać w trakcie jej trwania, jeżeli: 
a/ zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy  
b/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy  
c/ Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i nie realizuje go przez okres 1 tygodnia  
d/ Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy   
e/ jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też nie należycie 
wykonuje swoje zobowiązania umowne  
f/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od 
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji prawno-finansowych. 

5. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: 
a/ Zamawiający zawiadomi wykonawcę iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, przy czym nie będzie to uznawane za 
odstąpienie z winy Zamawiającego. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

7. Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest zawiadomić drugą Stronę o zamiarze odstąpienia - na 
2 tygodnie przed terminem odstąpienia.  

 
§9 

1. Koordynatorem terminów i ilości wykonywania dostaw określonych w §1 ze strony Zamawiającego będą: 
Inspektor ds. dróg i mostów w RINT/ Kierownik RINT/sołtys danej wsi Gminy Jabłonka. 
Potwierdzenie (jakościowe i terminowe) realizacji dostawy stanowi podstawę do wystawienia faktury-wzór 
potwierdzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Osoba odpowiedzialną za kontakt z Zamawiającym w tym za koordynację realizacji dostaw, przyjmowania 
zamówień ze strony Wykonawcy będą (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, fax): 
………………………, e-mail: …………………….., tel. ………………………. 

 

§10 
1. W razie poniesienia szkód przewyższających zastrzeżone w niniejszej umowie kary Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 
2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 118 ustawy Prawo zamówień 
publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy zgodnie z art. 120 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§11 

Sprawy sporne, jakie mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy należy rozstrzygnąć na drodze 
postępowania reklamacji tj. wezwanie do prawidłowego wykonania umowy. Jeżeli droga reklamacji nie 
przyniesie rozstrzygnięcia sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla 
Zamawiającego. 

 
 
 

§12 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy Strony będą dokonywać pod rygorem nieważności – na piśmie. 
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2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru wykonawcy za wyjątkiem zmian, wynikających z poniższych okoliczności oraz w niniejszej 
umowy: 
1) niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z 
rzeczywistym stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez Wykonawcę zamówienia 
publicznego, a jest wynikiem okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego 
2) siły wyższej, w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego umową 
terminu realizacja zamówienia publicznego. 
3) zmiana stawki podatku VAT w przypadku zmiany dokonanej prze władzę ustawodawczą w trakcie 
trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustaw o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym 
4) zmiana zapotrzebowania ilościowego na kruszywa stanowi przewidywane, szacunkowe (+/-) 
zapotrzebowanie w okresie wykonania zamówienia i nie jest wiążące dla Zamawiającego 
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości kruszywa, w szczególności jego ograniczenia o 
nie więcej niż 50%. 
6) wystąpienie zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzeb wprowadzenia do treści 
umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla zamawiającego, bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia. 
7) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia 
8) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego dotyczących zakresu świadczonych dostaw 
9) gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, 
ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze tron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem 
możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
10) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami 
płatniczymi, warunkami organizacyjnymi - zmianie może ulec termin realizacji umowy oraz wartość i zakres 
rzeczowy umowy; 
11) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy 
12) działanie osób trzecich uniemożliwiających wykonanie umowy, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron 
13) w razie zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub 
bezpośrednio na postanowienia umowy - poprzez dostosowanie treści umowy do tych zmian 
14)  pozostałe zmiany określone w umowie 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się za zgodą obydwu Stron, na piśmie – pod rygorem 
nieważności. 
 

§13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy w tym Kodeksu 
Cywilnego oraz Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 
 

§14 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron. 
 
         
 
   Wykonawca:                                                                      Zamawiający: 
 
 
 
 ...................................     ...................................... 
 
 
        ...................................... 
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Załącznik nr 1 do umowy  

 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
 
 
Sporządzony w dniu ….-…..-…… r. przy udziale przedstawicieli: 
 
Inwestora/Zamawiającego: …………………………………… 
 
Wykonawcy: ……………………………………………….. 
 
 

Stwierdza się bez uwag dostawę: 

 

 Kruszywa tłuczeń kamienny frakcji 31,5-63 mm w ilości …… m
3
 – zgodnie z Umową nr 

RINT.272.30…...2022 z dnia ….-…..-2022 roku*  

 Kruszywa kliniec kamienny frakcji 8-31,5 mm w ilości  ……. m
3
 -  zgodnie z Umową nr 

RINT.272.30…...2022 z dnia ….-…..-2022 roku* 

 

 
Dostawa została dokonana w terminie określonym w umowie tj. w ciągu …… dni roboczych od 
daty zamówienia/dostawa została dokonana z opóźnieniem tj. w ciągu ……dni roboczych od daty 
złożenia zamówienia*  
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
………………………, dnia …..-…...-2022 r. 
     /miejscowość/ 

 

 

 
 

 

 

……………………………….. …………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zamawiający: Gmina Jabłonka  
„Dostawa kruszywa loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka” 
Sygnatura Akt: RINT.271.1.33.2022 

 

Strona 8 z 8 

Załącznik nr 2 do umowy 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

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) informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Jabłonka z siedzibą w Jabłonce, ul. 3-

go Maja 1, 34-480 Jabłonka. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 18 26 111 00; adresu e-mail: 

sekretariat@jablonka.pl 
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez 

adres email: iod@jablonka.pl, za pomocą telefonu: 18 26 111 45 lub pod adresem wskazanym w pkt.1 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.: 

 wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań 

przez Urząd Gminy Jabłonka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia; 

 wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy 

Jabłonka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

 podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa; 

 podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci: 

 prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

 prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

 prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 

1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy 

Jabłonka, przy czym podanie danych jest: 

 obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 

 dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie 

zawarcie umowy. 

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.   


