
 

 

 
Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 

 
UMOWA 

zawarta w dniu .………. 2022 r. w Młotecznie  
 
pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o  z Braniewa, Młoteczno 12A,                

14-500 Braniewo 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………….. 
 
a 
firmą………………………... z siedzibą w ……………………….. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd ……………………… w ………………….., ………………………... Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS: …………………... NIP: ……………………..., REGON: ………………….., reprezentowaną przy zawieraniu 

niniejszej umowy przez: 

……………………... 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

 

§ 1 
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn: Dostawa kruszywa z kamienia łamanego na potrzeby napraw nawierzchni i budowy dróg 
gminnych na terenie Gminy Braniewo prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 
września 2011 roku Prawo zamówień publicznych (t.j..Dz. U. 2021 r., poz. 1129). Podstawą realizacji umowy 
jest oferta Wykonawcy z dnia ………………… 
 

§ 2 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania polegającego na sukcesywnej 

dostawie kruszywa z kamienia łamanego frakcji 0–31,5 mm w ilości do 1500 Mg (ton)                                              
z przeznaczeniem do napraw nawierzchni i budowy dróg gminnych na terenie Gminy Braniewo.  z opcją 
dodatkowej dostawy zgodnej z warunkami niniejszej SWZ w ilości  do 1500 Mg(ton) tylko w przypadku potwierdzenia 
przez Zamawiającego potrzeb w trakcie realizacji umowy). W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego potrzeb w 
trakcie realizacji umowy  Wykonawca zobowiązany  będzie przystąpić do realizacji dostawy w terminie wskazanym przez 
Wykonawcę w ofercie  licząc od dnia przekazania  pisemnego zlecenia przez Zamawiającego. Opcja będzie 
realizowana na zasadach takich samych jak dla zamówienia podstawowego, w szczególności co do 
płatności oraz terminów realizacji. 

2. Przedmiot umowy obejmuje załadunek, ważenie, transport oraz rozładunek kruszywa na placu 
magazynowym zlokalizowanym w siedzibie Zamawiającego, adres: Młoteczno 12A, 14 – 500 Braniewo. 

3. Dostawa kruszywa będzie odbywała się przy użyciu sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) załadunku kruszywa i jego ważenia; 
2) transportu oraz rozładunku kruszywa na placu magazynowym, którym mowa w ust. 2 w godzinach od 

800 do 1500 od poniedziałku do piątku w dni robocze. 
5. Dostawy odbywać się będą sukcesywne w miarę zapotrzebowania Zamawiającego. 
6. Dostarczany materiał musi spełniać wymagania obowiązujących norm oraz musi posiadać świadectwa 

jakości potwierdzające spełnienie tych norm. 
7. Cena kruszywa zgodne z ofertą Wykonawcy będzie obowiązywać  przez cały okres  związania umową. 
8. W cenę przedmiotu zamówienia wliczone są wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

W związku z tym Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów 
dodatkowych. 

9. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za szkody u Zamawiającego, jak i 
osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji niniejszej umowy. 

10. Zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i 
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zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania własne. 

2) W związku z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku 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 (RODO), Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania od osób, którymi 
posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy, niezbędnych zgód na przekazanie przez Wykonawcę 
(jako administratora danych) ich danych osobowych Zamawiającemu, w związku z wykonaniem niniejszej 
umowy. Przekazanie danych tych osób Zamawiającemu będzie równoznaczne ze złożeniem przez 
Wykonawcę oświadczenia, że jest uprawniony do: przetwarzania danych tych osób, przekazania tych 
danych Zamawiającemu i upoważnienia Zamawiającego do przetwarzania tych danych na zlecenie 
Wykonawcy w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. Zamawiający będzie przetwarzał 
przekazane dane tylko w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (imię, nazwisko). 
 

§ 3 
 

1. Miejscem dostawy i odbioru będzie plac magazynowy zlokalizowany w siedzibie Zamawiającego, adres: 
Młoteczno 12A, 14 – 500 Braniewo. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w ust. 1 odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie 
zleceń na dostawy częściowe ( jednorazowo nie mniej niż 20 Mg)  przekazywanych telefonicznie i 
potwierdzonych w tym samym dniu pocztą elektroniczną wg potrzeb Zamawiającego. W zleceniu tym 
Zamawiający każdorazowo określi: ilość potrzebnego materiału jaką należy dostarczyć, lokalizację do 
dostawy oraz upoważnioną osobę do kontaktu.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji w terminie ……………. dni roboczych (do godz. 15:00) 
od dnia przekazania zlecenia.  

4. Odbiór ilościowy i jakościowy każdej części dostawy, odbędzie się w dniu dostawy. Wykonawca 
bezpośrednio przed rozładunkiem dostarczonego transportu kruszywa przekaże Zamawiającemu kwit 
wagowy lub dokument WZ, które będą podstawą do sporządzenia protokołu odbioru sporządzonego w 
tym dniu. 

5. Za termin dostawy częściowej uznany zostanie dzień podpisania protokołu odbioru, o którym mowa  w ust. 
4. 

6. Nieprzedstawienie dokumentów ważenia kruszywa dostarczanego każdym samochodem przed 
rozładunkiem może spowodować odmowę odbioru kruszywa. 

7. Dostarczone kruszywo musi posiadać świadectwo jakości kruszywa, stwierdzające zgodność  
z obwiązującymi normami. 

8. Zamawiający zastrzega możliwość losowej weryfikacji dostawy w zakresie ilości i jakości kruszywa. 
9. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu kontrolnego ważenia ilości dostarczonego 

kruszywa w celu sprawdzenia zgodności z dokumentami przewozowymi. W takim przypadku ze względu na 
dojazd do miejsca ważenia odległość transportowa może ulec wydłużeniu, natomiast cena jednostkowa za 
dostawę kruszywa pozostaje bez zmian 

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru niezgodności w zakresie ilości lub wymogów jakościowych 
dostawy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego uzupełnienia zamówionej ilości dostawy, lub 
wymiany przedmiotu dostawy na zgodny z wymogami. 

 
 
 
 

§ 4 
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu, przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy art. 456 ustawy P.z.p. 
2. Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1, pkt 1  ustawy P.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie 
Strony, a mianowicie: 
a) aktualizację danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy  

prawnej Wykonawcy itp., 
b) zmianę terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, 

które  to przyczyny każda ze stron musi udokumentować, 



 

 

c) w szczególności zamawiający dopuszcza: zmniejszenie o nie więcej niż 20 %  zakresu przedmiotu 
zamówienia oraz związane z tym zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, wynikające z przyczyn 
niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy,  

d) zmianę dotyczącą dostarczanego przedmiotu umowy w sytuacji aktualizacji przedmiotu zamówienia z 
uwagi na zmiany obowiązujących przepisów. 

3. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 
1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 powyżej. 
2) Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 
3) Złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać: 

a) opis propozycji zmiany; 
b) uzasadnienie zmiany; 
c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 

4. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
 
 
 
 

§ 5 
1. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej,  

o zmianie adresu lub osób uprawnionych do realizacji umowy. Zawiadomienie uważa się za skutecznie 
doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie. 

2. Każda ze Stron obowiązana jest do powiadomienia na piśmie drugiej strony o każdej zmianie danych 
teleadresowych, jaka nastąpi w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku zaniechania 
obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się, że wszelkie doręczenia i powiadomienia 
skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie uważa się skuteczne. 

 
 
 
 

§ 6 
1. Całkowita szacunkowa wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie ze złożoną ofertą 

wynosi brutto: ………………….. zł słownie złotych:  ……………………………………..………. zł , w tym należny podatek 
od towarów i usług wynosi: …………………………….………………….. zł . 

2. Szacunkowa wartość wynagrodzenia została obliczona w następujący sposób:  
 

Lp. Nazwa wykonywanej roboty  

 
 

Przewidywana 
ilość kruszywa do 

wbudowania  

Cena 
jednostkowa 

netto 
[zł/t] 

Wartość netto  
[kol.3 x kol.4] 

1 2 3 4 5 

1 
Dostawa kruszywa z kamienia 
łamanego frakcji 0-31,5 mm 

3000 ton   

Należny podatek VAT   

Wartość brutto  

3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie dostarczone ilości ton kruszywa. 
4. Cena określona w ust. 1 zawiera całkowity koszt załadunku / transportu / rozładunku dostawy do miejsc 

wskazanych przez Zamawiającego. 
5. Koszty usunięcia wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem kruszywa ponosi Wykonawca, a okres ich 

usunięcia nie przedłuża umownego terminu zakończenia zamówienia. 
6. Wydłużenie drogi dojazdu związane z wykonywaniem kontrolnego ważenia ilości dostarczanego kruszywa 

nie ma wpływu na całkowitą wartość przedmiotu umowy oraz cenę jednostkową określone   w ust.1.  
7. Rozliczenie należności za dostawę kruszywa odbywać się będzie w okresach miesięcznych ( po 

zrealizowaniu każdej miesięcznej partii dostawy ), zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonego kruszywa, na 
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę. 
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8. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, jest podpisany przez Zamawiającego protokół 
odbioru wraz z załącznikami: 
a) świadectwo jakości dostarczanego kruszywa,  
b) kwit wagowy lub dokument WZ. 

9. W przypadku przedłożenia faktury bez załączonych dokumentów określonych w ust. 7 niniejszego 
paragrafu Zamawiający zwróci fakturę bez jej księgowania i zapłaty. 

10. Faktury Wykonawcy będą wystawiane za dany miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, 
natomiast za miesiąc grudzień w terminie do 28 grudnia 2022 r. 

11. Zapłata wynagrodzenia za dostarczone kruszywo będzie dokonana - w formie przelewu na rachunek 
bankowy wskazany w treści faktury, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej i 
zgodnej z umową faktury. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w 
PLN. 

12. Wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją umowy. 

13. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiający ma prawo 
wstrzymać płatność do czasu otrzymania prawidłowej faktury.   

14.    Strony zgodnie postanawiają, że przesyłanie faktur może odbywać się za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, w formacie pliku PDF (Portable Document Format); ilekroć mowa o fakturze, rozumie się 
przez to również fakturę korygującą, duplikat faktury oraz notę korygującą. 

15. Strony postanawiają, iż dochowają wszelkiej staranności oraz podejmą wszelkie niezbędne działania, aby 
przesyłane faktury cechowała autentyczność pochodzenia i integralność treści, zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 106m i art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 
(Dz.U. z 2017 roku poz. 1221, z późn. zm.). 

16. Zamawiający  udziela akceptacji na przesyłanie faktury w sposób i formacie określonym w ust. 14. 
17. Strony uzgadniają, że przesyłanie faktury w formie elektronicznej odbywać się będzie za pomocą poczty 

elektronicznej: 
1) z następującego adresu mailowego Wykonawcy: …………………………, 
2) na następujący adres mailowy Zamawiającego: ……………………………. 
tylko faktura przesłana przy użyciu adresów, o których mowa powyżej, będzie uważana za prawidłowo 
doręczoną. 

17.Strony postanawiają, że w przypadku zmiany adresów poczty elektronicznej, wskazanych w ust. 17, 
przesłana zostanie notyfikacja elektroniczna, za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany powyżej, 
informująca o zaistniałym zdarzeniu; otrzymanie takiej notyfikacji nie powoduje konieczności wyrażenia 
ponownej zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. 

18.Jeżeli do niniejszej umowy zastosowanie będzie mieć mechanizm podzielonej płatności VAT (split 
payment), to Wykonawca na każdej fakturze zobowiązany jest nanieść adnotację o zastosowaniu 
mechanizmu podzielonej płatności. W sytuacji braku adnotacji o podzielonej płatności, Zamawiający 
może wezwać do skorygowania faktury o właściwy zapis. Wówczas termin płatności biegnie od daty 
dostarczonej poprawionej faktury Zamawiającemu. 

19.Zamawiający zastrzega, że płatność będzie dokonana wyłącznie na podstawie faktury zawierającej 
prawidłowy numer rachunku bankowego znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnianym 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych. W sytuacji braku zgodności, Zamawiający może wezwać do skorygowania 
faktury o właściwy numer rachunku bankowego, wówczas termin płatności biegnie od daty dostarczonej 
poprawionej faktury Zamawiającemu. 

 
 

§ 7. 
Umowę zawiera się  na okres: w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. 

 
 

 
 

§ 8. 
1. Osobą reprezentującą Zamawiającego podczas wykonywania umowy jest: 

kierownik ds. technicznych 
kierownik@perig.pl 
Telefon: 55 243 28 55  

mailto:kierownik@perig.pl


 

 

Telefon komórkowy: 502 668 942 
2. Osobą reprezentującą Wykonawcę podczas wykonywania umowy jest: 

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

§9  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w realizacji zamówienia, w wysokości 0,2% wartości netto umowy to za każdy rozpoczęty 
dzień roboczy zwłoki (zachowuje swoją moc również przy odstąpieniu od umowy), 

b) za odstąpienie od umowy albo jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 6 ust. 1. 

c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn nie leżących po 
stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego netto, wskazanego w § 6 
ust. 1. 

Łączna maksymalna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może być wyższa niż 20%  
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. Jeżeli łączna kwota kar umownych 
przekroczy kwotę, o której mowa w zadaniu poprzedzającym, Zamawiający może rozwiązać umowę w 
trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy. 

2. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 
kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

3. Zapłata przez Wykonawcę kary, o której mowa w pkt. 1a) jest niezależna od zapłaty kar, o których mowa  
w ust. 1 lit. b) - c). 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  
a Wykonawca wyraża zgodę na takie potrącenie. 

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 
6. Zamawiający ma prawo do nabycia towaru objętego przedmiotem zmówienia u innego dostawcy  

i obciążenia kosztami zakupu Wykonawcę w sytuacji, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dostarczyć  
w wyznaczonym terminie produktu zgodnego z opisem zawartym w SWZ  
i ofercie Wykonawcy. 

 
§ 10 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od  umowy w przypadku: 
a)  gdy Wykonawca, bez zgody Zamawiającego lub niezgodnie z postanowieniami SWZ powierzy 

wykonanie zobowiązań wynikających z umowy osobom trzecim. 
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie,                   

w terminie 14 dni od daty przesłania przez Zamawiającego pierwszego zlecenia dostawy, bez 
uzasadnionych przyczyn. 

c) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie, realizację przedmiotu umowy i                

przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni. 
d) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową i mimo uprzedniego pisemnego 

wezwania przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z umową w terminie               
14 dni od dnia otrzymania wezwania nie zastosuje się do tego wezwania 

e) zgłoszony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub Wykonawca przystąpił do 

swojej likwidacji lub został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

a) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie               
30 dni od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie. 

b) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia lub             
podpisania protokołu odbioru. 

c) Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej za potwierdzeniem odbioru lub listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności. 

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy               
o okolicznościach, o których mowa w ust. 1. 
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§ 11 
1. Każda ze Stron tej umowy zostanie zwolniona całkowicie lub w części ze swych zobowiązań w przypadku 

odpowiednio udokumentowanego zadziałania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności: 
strajki, klęski żywiołowe, zamieszki, wojnę, niewłaściwą pracę banków, zmiany przepisów celnych, decyzje 
rządowe utrudniające lub uniemożliwiające wykonanie umowy itp. 

2. W przypadku zadziałania siły wyższej Strony bezzwłocznie zawiadomią Stronę przeciwną, przekazując jej 
wszystkie związane z tym informacje. Jeżeli realizacja umowy jest niemożliwa z powodów wystąpienia siły 
wyższej przez zbyt długi okres, Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu ustalenia nowych terminów 
realizacji. 

 

 
§ 12 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
a) warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (Załącznik nr 1); 
b) kopia oferty Wykonawcy (Załącznik nr 2). 
 

§ 13 
Postanowienia końcowe: 
1.  Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
2. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 
3. Wykonawca nie może wykonać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygać polubownie. 

W przypadku braku takiej możliwości Strony poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu 
właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego  
i jeden dla Wykonawcy. 

 
 

WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 

 


