
Załącznik Nr 1 do SWZ 
Projekt umowy 

Umowa Nr ………………….. 
 

W dniu …………..r. pomiędzy Gminą Jastków z siedzibą w Panieńszczyźnie, ul. Chmielowa 3,  
21-002 Jastków reprezentowaną przez Wójt Gminy – Teresę Kot, przy kontrasygnacie Skarbnika 
– Małgorzaty Kamińskiej, zwanym dalej Zamawiającym, 
a 
................................................................., reprezentowanym przez ........................................,   
zwanym dalej Wykonawcą , została zawarta umowa o następującej treści: 
 
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku   
udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 1  
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn. „Dostawa 

kruszywa dolomitowego w ilości 2500 Mg wraz z wbudowaniem” 
2. Umowa ma być wykonywana zgodnie z jej postanowieniami, warunkami określonymi w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożonej ofercie (Zał. Nr 1 i 2 do umowy) oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 2  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-31,5 

mm w ilości 2500 Mg wraz z wbudowaniem. Dostarczone kruszywo dolomitowe stosowane 
w budownictwie drogowym musi posiadać aprobaty techniczne, wydane przez uprawnioną 
jednostkę. Roboty będą realizowane w miejscach na terenie Gminy Jastków i ilościach 
wskazanych przez zamawiającego w zależności od potrzeb. Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty. 

2. Kruszywo powinno byc czyste, bez domieszek materiałow niepożądanych typu: odpady 
metalowe, azbest, plastikowe, drewniane, gliny; w przypadku ujawnienia w zawartosci 
kruszywa wspomnianych zanieczyszczen Zamawiający odmowi przyjęcia dostawy. 

3. Wykonawca przyjmuje na siebie pełna odpowiedzialnosc za własciwe wykonanie dostaw, 
zapewnienie jakoscimateriałow oraz metod organizacyjno-technicznych w trakcie realizacji 
zamowienia. 

4. Wykonawca zapewnieni bezpieczeństwo i ochronę zdrowia podczas wykonywania 
wszystkich czynności w czasie realizacji dostaw oraz będzie utrzymywał miejsce 
prowadzonych dostaw w stanie bezpiecznym dla osob postronnych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostawę, transport, rozładunek kruszywa w 
miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy Jastków. 

6. Wykonawca dokonał ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalnosci gospodarczej, 
na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą nizwartosc wynagrodzenia wskazana w umowa, 
powyzsza polisa zostaniena wezwanie dostarczona do Zamawiającego jako potwierdzenie 
zawartego ubezpieczenia w ww. zakresie i utrzymywana będzie przez cały okres realizacji 
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłosci ubezpieczenia 
OC pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn lezących po stronie 
Wykonawcy. 

7. Zamawiający ma prawo do zbadania dostarczanego kruszywa pod względem ilosci i jakosci. 
8. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wagi z dokumentem WZ Zamawiający zapłaci tylko 

za rzeczywistą ilosc dostarczonego kruszywa. Kazdy przypadek niezgodnosci wagi na 
dokumencie WZ i wagi rzeczywistej stanowic będzie podstawę do naliczenia Wykonawcy 
kary umownej w wysokosci 1000 zł o ktorej mowa w § 7 ust. 2 pkt. 2). 

9. Zamawiający kazdorazowomozedokonac badania jakosci dostarczonego kruszywa przez 
niezalezne laboratorium. 



10. Probki kruszywa będą pobierane przy rozładunku przez pracownika Zamawiającego w 
obecnosci pracownika Wykonawcy. Pobrane probki będą dostarczone niezwłocznie do 
laboratorium. 

11. Przedstawiciel Wykonawcy ma prawo uczestniczyc przy procedurze transportu i 
przekazania do badania probki kruszywa do laboratorium. 

12. Stwierdzenie w sprawozdaniu z badan, izprobka kruszywa jest niezgodna w stosunku do 
wymagan Zamawiającego okreslonych w opisie przedmiotu zamowieniastanowic będzie 
kazdorazowo podstawę do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 5000 zł o 
ktorej mowa w §7 ust. 2 pkt. 3), a takze Zamawiający na prawo obciązyc Wykonawcę 
wszelkimi kosztami dokonanego badania. 

13. Do obowiązków Wykonawcy należy zatrudnianie przy realizacji zamówienia, na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 
co najmniej przez okres realizacji zamówienia, osób wykonujących czynności 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…...  

14. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudniania, o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu. Zamawiający ma 
prawo w szczególności do: 

a) żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 
wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 
imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i 
zakresu obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) żądania od Wykonawcy lub Podwykonawcy oświadczenia zatrudnionego 
pracownika zawierającego informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 
pracę i zakres obowiązków pracownika 

c) kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
oświadczenia z osobami faktycznie wykonującymi czynności na miejscu 
prowadzenia robót, 

d) żądania przedłożenia do wglądu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcękopii umowy/umów o pracę 
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

e) żądania przedłożenia zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego 
opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 
ostatni okres rozliczeniowy, 

f) żądania przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. 

 

                     
1
 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji.  



15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

16. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o 
ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane 
lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

 
 

§ 2a 
1. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, 

Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców wobec Zamawiającego jak za 
swoje własne. 

2. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców 
Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projekt jej zmiany w 
terminie 7 dni od sporządzenia projektu umowy lub projektu jej zmiany. Nie zgłoszenie 
przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian 
zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa się za wyrażenie zgody na projekt umowy lub 
wprowadzenie zmian.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni 
od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub zmiany 
do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że 
wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

5. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 
a. Zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót objętych umową, 
b. Kwotę wynagrodzenia- kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego 

zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 
c. Termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem-

harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy, 
d. Termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o, podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub 
usługi, 

e. W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot 
zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę 
powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadała wcześniej niż termin 
zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres 
zlecony Podwykonawcy) 

f. Obowiązek Podwykonawcy zawiadomienia Zamawiającego i Wykonawcy o 
naliczeniu kar umownych dalszym Podwykonawcom i odpowiednio dalej przez 
dalszych Podwykonawców dalszym Podwykonawcom. 

6. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 
poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, 



których przedmiotem są dostawy lub usługi, a także zmiany do tych umów w terminie 7 
dni od dnia ich zawarcia.  

7. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi być sporządzona na 
piśmie pod rygorem nieważności i powinna zawierać zapisy określone w ust. 5 
niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Zawarcie umowy pomiędzy Podwykonawcą a 
dalszym Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego i Wykonawcy wyrażonej w 
formie pisemnej. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca w terminie 14 dni od przedstawienia 
im przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą lub jej projektu wraz z 
częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, 
nie zgłoszą na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyrazili zgodę na zawarcie 
umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców. 

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

10. Zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu 
robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu, z co 
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może 
umożliwić wejścia Podwykonawcy na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z 
niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za 
nienależyte wykonanie umowy. 

11. Zasady zawierania umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów z 
dalszymi podwykonawcami. 

 

§ 3  
1. Terminy wykonania dostawy: 2 miesiące od dnia podpisania umowy. 
2. Realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie w miarę potrzeb zgodnie z 

zapisami § 2 ust. 1. 
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostawę kruszywa w ciągu maksymalnie 3 dni 

kalendarzowych (od poniedziałku do soboty) od dnia otrzymania zapotrzebowania od 
Zamawiającego przesłanego w sposób wskazany w § 4 ust. 4. 

§ 4  
1. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. osobą 

upoważnioną do przyjmowania zapotrzebowania, podpisania protokołu odbioru oraz 
bieżących kontaktów będzie Pan/i ........ (tel …………….). 

2. Przedstawicielem Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. osobą 
upoważnioną do składania zapotrzebowania, podpisania protokołu odbioru oraz bieżących 
kontaktów będzie.......................... (tel ..................................... ) lub osoba przez niego upoważniona. 

3. W wypadku konieczności zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2, nie jest konieczna zmiana 
niniejszej Umowy. 

4. Strony dopuszczają wzajemną korespondencje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 
faksu. Zamawiający wskazuje, że jego adres e-mail właściwy do korespondencji to 
………………,Wykonawca wskazuje,że jego adres e-mail właściwy do korespondencji to: 
…………………… 

5. Adresy wskazane na wstępie Umowy są właściwe do doręczeń. Strony są zobowiązane do 
wzajemnego informowania się o zmianie adresu właściwego do korespondencji, pod 
rygorem uznania pisma wysłanego na ostatnio wskazany adres za skutecznie doręczone. 

§ 5  
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe 



zgodnie z ofertą w wysokości brutto …………… złotych (cena jednostkowa za 1Mg – …………. 
złotych). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ………………….. złotych 

2. Jakakolwiek zmiana stawki VAT wynikająca z przepisów powszechnie obowiązujących nie 
wymaga zmiany treści umowy. Cena brutto zostanie każdorazowo ustalona w oparciu o 
stawki VAT obowiązujące w dniu wystawienia faktury. 

3. Po stronie wykonawcy leżą wszystkie koszty związane z tzw. cyklem życia przedmiotu 
zamówienia i Wykonawca powinien je uwzględnić w wycenie. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone będzie na podstawie częściowych faktur VAT 
wystawianych przez Wykonawcę raz w miesiącu. Podstawę do wystawienia faktur 
częściowych będzie stanowić protokół odbioru za zrealizowanie zakresu dostawy w 
danym miesiącu wraz z dokumentami WZ.Faktura bez załączonych ww. dokumentów nie 
będzie przyjęta do realizacji. 

5. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie przedstawienie przez Wykonawcędowodów 
potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom. 

6. Minimalna wielkość świadczenia wynosi: 1500 ton. 
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za zrealizowane dostawy stanowiące 

iloczyn ceny jednostkowej za tonę wskazanej w ust. 1 oraz ilości ton dostarczonego i 
odebranego przedmiotu zamówienia w danym miesiącu. Termin zapłaty wynosi 30 dni od 
dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz załącznikamina rachunek 
bankowy wskazany na fakturze. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy   
            bez zgody Zamawiajacego. 
9. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej na skrzynkę PEPPOL/PEF, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1666 ze zm.). Dodatkowo obie strony wyrażają zgodę na wystawianie i otrzymywanie 
korekt faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem platformy PEF. 

10. Wykonawca ponadto oświadcza, że rachunek bankowy, który wskazany będzie we 
wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy jest rachunkiem, dla 
którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe 
prowadzony jest rachunek VAT. 

11. Wykonawca oświadcza, że  rachunek bankowy, który wskazany będzie we wszystkich 
fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy znajduje się w Wykazie podatników 
VAT ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  prowadzonym przez 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej  tzw. „Białej liście podatników”. W przypadku, 
gdy wskazany rachunek bankowy nie znajduje się na w/w liście, Zamawiający ma prawo 
wstrzymania się z zapłatą do czasu jego umieszczenia na tej liście. 

 
§ 6  

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowieni zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany tresci umowy: 
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy poniżej wartości minimalnej wskazanej w § 5 

ust.6, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym lub 
wystąpiły nieprzewidziane przez zamawiającego w dniu ogłaszania postępowania 
okoliczności o charakterze finansowym, ekonomicznym lub społecznym, które powodują, 
że dostawa w minimalnym zakresie prowadziłaby do nieefektywnych wydatków 



publicznych; 
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: 

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej dostawę i rozładunek przedmiotu umowy w 
określonym pierwotnie terminie, 

b) niewykorzystania zakresu świadczenia w terminie umownym; 
3) zmiana kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 w przypadku zmiany 

stawki podatku VAT. 
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 

ad pkt 1)- zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu 
publicznego, społecznego, finansowego lub ekonomicznego zamawiającego 
ad pkt. 2) - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: 

lit a) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,  
lit. b) - o okres do wyczerpania zakresu świadczenia wynikającego z umowy. 
ad pkt 3) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie 
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę dla dostaw realizowanych po 
wejściu w życie nowych przepisów - zgodnie z przepisami przejściowymi wprowadzającymi 
zmiany w przepisach. 

4. Zmiana postanowieni zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazności. 

5. Zmiana danych teleadresowych Wykonawcy, w tym numeru konta bankowego nie stanowi 
zmiany umowy. 

§ 7  
1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu zleconych dostaw w wysokości 500zł za każdy dzień zwłoki w 
stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 3.; 

2) za każdorazową niezgodność wagi rzeczywistej kruszywa z dokumentem WZ w 
wysokości 1000 zł; 

3) za każdorazową niezgodność próbki kruszywa w stosunku do wymagań Zamawiającego 
określonych w opisie przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 2 w wysokości 5000 zł, 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  
15 000 zł. 

5) W przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5 000 zł za każde 
zdarzenie, 

6) W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000 zł 
za każde zdarzenie, 

7) W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000 zł za każde zdarzenie. 

8) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
wysokości 5 000 zł za każde zdarzenie, 

9) w przypadku stwierdzenia wykonywania czynności, dla których zastrzeżony   
    został wymóg wykonywania ich w oparciu o umowę o pracę na innej podstawie  
     niż umowa o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  
     wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie,  

10) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę informacji/dokumentów, o których 
mowa  w §2  ust. 14  umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania przez  



    Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  
    wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie. 

3. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów 
do maksymalnej wysokości 30 000 zł. 

4. Naliczoną przez Zamawiającego karę umowną Wykonawca zobowiązuje się zapłacić w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. W przypadku niewywiązania się 
przez Wykonawcę z terminu określonego w zdaniu pierwszym należność z tytułu kary 
umownej może zostać potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę. 

5. W przypadku powstania szkody, w tym wyrządzonej osobom trzecim w trakcie 
wykonywania robót będących przedmiotem umowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za zaistniałe szkody, łącznie ze skutkami finansowymi. 

6. W przypadku, gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu będzie wyższa niż wysokość kary 
umownej, Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

7. W przypadku niepodjęcia zleconych robót przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo 
powierzenie wykonania zlecenia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy wykonawcy w przypadku 
gdy: 
a) wykonawca nie wykona minimum dwóch zleceń; 
b) wykonawca wykona minimum dwa zlecenia w warunkach zwłoki; 
c) wykonawca minimum dwukrotnie dostarczy kruszywo niespełniające wymogów 

wynikających z umowy; 
d) wykonawca będzie wykonywał umowę niezgodnie z jej warunkami i nie zaprzestanie 

takiego sposobu wykonywania umowy pomimo upływu terminu wyznaczonego przez 
zamawiającego; 

9. Odstąpienie od umowy może być wykonane w ciągu 60 dni od momentu pozyskania 
informacji o podstawach odstąpienia. 

§ 8  
Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych z jego strony w razie wystąpienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie mozna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku 
mozenastąpic w terminie 1 miesiąca od podjęcia wiadomosci o powyzszychokolicznosciach. 

§ 9  
Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 
właściwego miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego. 

§ 10  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 11  
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

§ 12  
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Zamawiającego i jeden 
dla Wykonawcy. 

Załączniki do umowy: 
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia - Zał. Nr 1. 



Wykonawca 

2) Oferta Wykonawcy - Zał. Nr 2. 

Zamawiający 


