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Załącznik nr 2 

 

 

UMOWA  Nr: ………………  (PROJEKT)  

                                                                           

zawarta w dniu: ..............2022 r.  

pomiędzy: 

  

Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy 

Dolnej 55A, 58-100 Świdnica, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – 

Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS 0000307935, będącą płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, o numerach NIP: 

8842663863, Regon : 020775910, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 7.399.500,00 

złotych,  

reprezentowaną przez: 

Prezes Zarządu – Lidię Mendak 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

……………………………………………………………………………………………….….,   

CEIDG/KRS  – Nr NIP ……………………………………………………………………….. 

Nr REGON ………………………….., 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

( Wydruk z CEIDG/KRS Wykonawcy aktualny na dzień podpisania Umowy stanowi Załącznik 

Nr 1  do Umowy) 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”. 

 
na skutek zapytania ofertowego z dnia 04.02.2022 r. przeprowadzonego bez stosowania przepisów 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. 

zm.) [zwanej dalej „PZP”] zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 i 2 PZP 
 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup niesortu kamiennego i żwiru wraz załadunkiem wg sukcesywnych 

potrzeb Zamawiającego po ryczałtowych cenach jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę, 

tj.: 

 

L.p. Jedn. Nazwa artykułu 
Cena jednostkowa  

netto 

1 tona 
Niesort kamienny 

o frakcji 0-31,5 mm 

 

2 tona 
Niesort kamienny 

o frakcji  0-63 mm 

 

3 tona 
Żwir/grys o frakcji 8-16 mm  

 

2. Przedmiot umowy obejmuje: niesort kamienny o frakcji 0-31,5 mm w ilości nieprzekraczającej 

2500 ton, niesort kamienny o frakcji 0-63 mm w ilości nieprzekraczającej 1500 ton i żwir/grys o 

frakcji 8-16 mm w ilości nieprzekraczającej 500 ton, spełniające normę: PN–EN 13043 - 
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Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy w ramach niniejszej umowy nie przekroczy kwoty netto: 

……………………………………………… (słownie: ………………………………………...) 

4. Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu określonego  

w ust. 2. Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie  faktycznie wykonanych zakupów, wg 

cen jednostkowych określonych w ust. 1. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupienia mniejszych niż podane w ust. 2 ilości niesortu 

kamiennego. Ilość zakupionego niesortu kamiennego będzie odpowiednia do zapotrzebowania oraz 

posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych. Wykonawcy nie przysługują wobec 

Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu nie wykorzystania ilości podanych w ust. 2. 

6. Zamawiający zastrzega sobie także możliwość zakupienia innych frakcji niesortu kamiennego 

niż określone w ust. 2 oraz zwiększenia zakupu frakcji określonych w ust. 2. Łączna wartość 

zmian, o których mowa w zdaniu pierwszym nie przekroczy 20% całkowitego 

wynagrodzenia określonego w ust. 3. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 zawierają koszty 

załadunku niesortu kamiennego i żwiru/grysu. 

 

§ 2 

1. Zakup niesortu i żwiru odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, 

w……………………, zgodnie z ust. 2 Formularza Ofertowego. 

Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowe miejsce odbioru niesortu i żwiru zlokalizowane będzie  
odległości nie większej niż 25 km od siedziby Zamawiającego, tj. Świdnickie Gminne 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Bystrzyca Dolna 55A, 58-100 Świdnica 
2. Odległość liczona po drogach publicznych umożliwiających przejazd pojazdów ciężarowych o 

całkowitej masie do 40 ton. Niespełnienie ww. warunku stanowić będzie podstawę naliczenia kar 

umownych lub odstąpienia od umowy. 

3. Kruszywo wydawane będzie na podstawie zleceń wystawionych przez Zamawiającego. 

4. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania 

przez Zamawiającego telefonicznie, faxem lub e-mail. 

5. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do składania zamówień jest Pan Jarosław Sobol, 

 tel. 74 851-59-80 lub tel. 602 779 266. 

 

§ 3 

1. Strony postanawiają, że obowiązują je następujące kary umowne: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za niewykonanie wydania wraz z załadunkiem materiałów zgodnie ze zleceniem,  

w wysokości 10% ich wartości netto. 

b) za każde wydanie materiałów w miejscu nie spełniającym warunku określonego  w § 2 ust. 

2 niniejszej umowy w wysokości 30% wartości netto odbieranego towaru. 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia netto. 

2) Zamawiający zapłaci  Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od przedmiotu 

umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% wartości netto przedmiotu 

umowy. 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 15 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 
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§ 4 

1. Wykonawca powinien zapewnić kompetentnych pracowników i sprzęt do wykonania prac 

w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne 

wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą 

zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za 

własne działanie, uchybienie lub zaniechanie. 

 

§ 5 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w dostawach, materiałach i sprzęcie 

spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji 

prac. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w 

związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji prac, 

objętych umową. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają, że za wykonane dostawy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia 

przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od wystawienia 

faktury. 

Faktura winna być wystawiona na Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 

Bystrzyca Dolna 55A, 58-100 Świdnica, NIP: 8842663863. 
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 

3. Faktury za wykonane dostawy będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu. 

4. Wynagrodzenie obejmuje cenę, na którą składają się wszystkie elementy zamówienia wymienione 

w § 1 niniejszej umowy. 

5. Płatność wynikająca z Umowy będzie realizowana wyłącznie na wskazany przez Wykonawcę 

rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT prowadzonym przez właściwy organ 

administracji (tzw. Białej Liście).  

6. W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w ust. 5 powyżej z uwagi na 

brak na Białej Liście wskazanego przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego, Zamawiający 

będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. 

7. W sytuacji wskazanej w ust. 6 płatność nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia 

następnego po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o pojawieniu się jego 

numeru rachunku bankowego na Białej Liście. 

8. Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności o których mowa w ust. 6, zwalnia 

Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres pomiędzy ustalonym w umowie 

terminem płatności a dniem zrealizowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności, o 

których mowa w ust. 7. 

 

§ 7 

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

nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jednakże Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania zmian Umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności: 

1) zmiany stawki podatku VAT lub innych regulacji prawnych wprowadzonych w życie 

po dacie podpisania Umowy, wywołujących potrzebę zmiany Umowy, wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany; 

2)  zmianę (wydłużenie) terminu realizacji w przypadku nieskonsumowania 

przedmiotu umowy. 
 

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
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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; 

2) dostawca nie wywiązuje się z terminu wydania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 

lub; 

3) w przypadku określonym w § 2 ust. 2. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeśli Zamawiający odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić  w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 9 

1. Wykonawca nie posiada prawa przenoszenia praw i obowiązków, w tym wierzytelności umowy na 

podmioty trzecie (innych wykonawców) chyba, że Wykonawca uzyska pisemną zgodę 

Zamawiającego, a zgoda ta zostanie uzyskana w odpowiedzi na pisemny wniosek Wykonawcy. 

2. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będzie 

sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana faksem lub pocztą 

elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie przesłana także w formie pisemnej i data jej 

otrzymania jest datą otrzymania korespondencji. Przesyłka pocztowa musi być wysłana za 

pośrednictwem publicznego operatora, firmy kurierskiej lub doręczona osobiście na adresy Stron 

podane w Umowie. 

3. Do bieżących kontaktów związanych z realizacją umowy Strony wyznaczają: 

1) Zamawiający – Pan Jarosław Sobol, tel. 602 779 266, e-mail: j.sobol@sgpk.pl 

2) Wykonawca – Pan(i) ………….., tel. ………………, e-mail: ………………….. 

4. Dane korespondencyjne stron są określane zgodnie z miejscami siedziby Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

5. W razie zmiany adresu, Strony są zobowiązane do niezwłocznego informowania drugiej Strony o 

takiej zmianie pisemnie listem poleconym Zawiadomienie w innej formie będzie nieskuteczne. 

6. Dokumenty dostarczane będą w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 7:00 do 15:00 z tym, że dostarczenie ich w godzinach późniejszych będzie 

skutkowało uznaniem, że dotarły do Zamawiającego następnego dnia roboczego, co jest istotne z 

punktu widzenia naliczania ewentualnych kar za niedotrzymanie terminów umownych. 

7. W przypadku przekazania zatwierdzeń, świadectw, zgody, ustaleń, powiadomień i żądań przy 

użyciu uzgodnionego systemu transmisji elektronicznej wszelkie terminy będą liczone wtedy od 

dnia, w którym dotarły one do Zamawiającego i potwierdził on ich otrzymanie, w przeciwnym 

wypadku dopiero z chwilą dostarczenia ich w formie pisemnej. 

8. Zmiana siedziby Strony powinna być ponadto stwierdzona aneksem do umowy podpisanym przez 

obie Strony. 

9. W razie niepoinformowania drugiej Strony o zmianie adresu w przewidzianym wyżej trybie, 

korespondencja wysyłana na dotychczasowy adres, uważana jest za skutecznie doręczoną. 

 

§ 10 

Termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.  

 

§ 11 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą 

polubownie. 

2. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ochrony danych osobowych, a także inne właściwe przepisy powszechnie 

obowiązujące. 
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2. Wykonawcy oświadcza, że został spełniony wobec niego obowiązek informacyjny ze strony 

Zamawiającego w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych w związku z zawarta 

umową i Wykonawca nie wnosi co do tego żadnych zastrzeżeń.  
 

§ 13 

Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla każdej ze Stron.  

 

    

 

           ZAMAWIAJĄCY:                                                                                    WYKONAWCA: 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


