Załącznik Nr 7 do SIWZ
U M O W A Nr (Projekt)
Zawarta w dniu ……………… w Widawie w wyniku postępowania w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego, zakończonego wyborem przez Zamawiającego oferty Wykonawcy
w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu ………………….. r.
pomiędzy :
Gminą Widawa z/s Rynek Kościuszki 10; 98-170 Widawa (NIP 831-15-69-344), (REGON
730934571) reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Widawa – mgr Michała Włodarczyka
przy kontrasygnacie ……………………………………
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………….. o numerach NIP …………………………
i numer REGON ………………….., prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie
………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”.
W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne pn.
,,Zakup i dostawa kruszywa granitowego dla Gminy Widawa”, nr referencyjny
RIK.271.8.2020.DK zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych (t. j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843. ze zm) w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta
umowa o następującej treści:
§1

1.
Przedmiotem zmówienia jest: „Zakup i dostawa kruszywa granitowego dla Gminy
Widawa”.
2.
Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup i dostawę kruszywa granitowego o frakcji
Ø 0 – 31,5 mm w ilości 3 368 ton.
3. Dostawa będzie następować środkami transportu Wykonawcy, a miejscem dostawy ustala
się plac przy ulicy Kiełczygłowskiej w miejscowości Widawa.
4. Rozliczenia finansowe pomiędzy stronami będą dokonywane w oparciu o rzeczywiście
odebraną przez Zamawiającego ilość przedmiotu zamówienia przemnożoną przez cenę
jednostkową określoną w § 4 pkt.1,2 niniejszej umowy.
4. Czas realizacji dostawy ……… dni robocze liczone od daty zgłoszenia, przekazanego na nr
fax/e-mail: ………………………………………..
§2
Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 23 grudnia 2020 r.
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§3
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: ……………………. – pracownik Urzędu
Gminy Widawa.
§4
1. Za dostawę (materiał + transport) 1 Mg kruszywa drogowego granitowego o frakcji 0 -31,5
mm
ustala
się
cenę
brutto
za
1
Mg
w
wysokości:
…………..
zł
(słownie:…………………………) w tym podatek VAT …………
2. Przy założeniu zrealizowania umowy w maksymalnym zakresie wartość umowy będzie
wynosiła:

Przedmiot
zamówienia

Cena jednostkowa Ilość w Mg
brutto za 1 Mg
kruszywa w zł.

Cena
brutto
oferty w zł.
(kol. 2 x kol. 3)

1
Kruszywo
granitowe o frakcji
0 - 31,5 mm wraz z
transportem
i wyładunkiem
RAZEM
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3

4

3 368

……………………. zł brutto, (słownie:…………………………) w tym podatek VAT
(…….
%)
w
wysokości
………….
zł
(słownie:
……………………………………..)
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego zakresu ilościowego
i wartościowego umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało
roszczenie względem Zamawiającego z tytułu konieczności wykorzystania pełnej kwoty
umowy.
3. Wykonawca gwarantuje zachowanie parametrów przedmiotu umowy zgodnie
z parametrami określonymi w ofercie na podstawie, której zawarta została niniejsza
umowa.
4. Potwierdzeniem jakości dostarczonego kruszywa jest certyfikat jakości dostawy
wystawiony przez producenta kruszywa. Dokument ten musi być wystawiony na każdą
dostawę.
5. Cena jednostkowa brutto (zł/Mg) za przedmiot zamówienia nie ulegnie zmianie
czasie obowiązywania umowy.

w

6. Zapłata następować będzie etapowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na
rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………….. w formie przelewu
w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
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7. Wykonawca jest upoważniony do wystawienia faktury za każdą zrealizowaną dostawę,
potwierdzoną przez Zamawiającego (dokument WZ).
8. W przypadku nieterminowych płatności na rzecz Wykonawcy, Zamawiający uiści
ustawowe odsetki za opóźnienie.
9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
§5
Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego natychmiastowego odstąpienia od umowy
w przypadku:
1. trzykrotnego uchybienia terminu dostawy przez Wykonawcę;
2. dwukrotnego naruszenia norm jakościowych dostarczanego asortymentu. Przy czym
w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwej jakości oraz frakcji
kruszywa, dostarczony towar zostanie reklamowany. W takiej sytuacji Zamawiający ma
prawo do wcześniejszego wezwania Wykonawcy do dobrowolnego naprawienia
szkody poprzez wymianę dostarczonego kruszywa na kruszywo wolne od wad
własnym transportem i staraniem w oznaczonym terminie.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w dostawie, określonego w umowie, przedmiotu zamówienia w wysokości
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 2 umowy, za każdy dzień
opóźnienia;
b) za opóźnienie w usunięciu wad dostawy stwierdzonych podczas odbioru w wysokości 1 %
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony
przypadek,
c) za naruszenie norm jakościowych dostarczanego asortymentu w wysokości 1 %
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony
przypadek,
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 1 % wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 2 umowy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia naliczonej kary umownej z należnego
mu wynagrodzenia lub z innej należności Wykonawcy przysługującej mu od Zamawiającego.
Zapłacenie lub potrącenie kary umownej za opóźnienie w realizacji umowy lub usunięciu wad
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia dostaw.
3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść prawa do
wynagrodzenia za wykonanie umowy na rzecz osób trzecich.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego
kary umowne wynikające z umowy, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz
za wyrządzone szkody.
§7
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie zmian przewidzianych w art. 144
ustawy Pzp, a nadto dopuszcza się możliwość dokonania następujących zmian z
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zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia
określonego w SIWZ oraz Strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.:
a) zachodzi konieczność zmiany w zakresie kluczowego personelu
i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie,

Wykonawcy

b) nastąpiła zmiana danych Wykonawcy, np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON,
osób kontaktowych, itp.;
c) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
odpowiednio do nowej stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
d) wystąpienie okoliczności siły wyższej np. niekorzystnych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających realizację dostawy albo innych zdarzeń wymuszających przerwę
w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy za zgodnym porozumieniem Stron.

§8
Zamawiający oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego, może
odstąpić od umowy także w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.
§9
Obowiązki stron w związku z zaistnieniem wpływu okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy
1. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może
wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w
zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
1)nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
zamówienia;
2)decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych
czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w
art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.),
4)wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w
dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
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5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość
wykonania umowy;
6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.
1a. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z
realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których
mowa w ust. 1 pkt 1-5, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych
krajach lub oświadczenia tych wykonawców.
2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje
drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o
których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne
oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o
których mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, w
uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez:
1)zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej części,
2)zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50%
wartości pierwotnej umowy.
4a. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o
których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1,
zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4.
5. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej
kształtujące sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje się te
postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o
których mowa w ust. 1, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego
prawa odstąpienia od umowy.
6. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar
umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte
wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której mowa w ust. 1, w
stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań,
lub ich wysokość.
7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem
COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest
związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią
zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części,
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czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy
lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.
8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta obejmuje
część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca
uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki
wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania
umowy, o której mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4.
9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym
podwykonawcą.

§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, oraz inne właściwe ze względu na
przedmiot umowy.
2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy dla
Zamawiającego sąd rejonowy.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Klauzula informacyjna
1. 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 L119
z 04.05.2016, str.1) , dalej ,,RODO”, informuję iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Widawa z siedzibą ul. Rynek
Kościuszki 10, 98-170 Widawa;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Widawa jest
kontakt:e-mai: inspektor@cbi24.pl;
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
,,RIK.271.8.2020.DK” pn. ,,Zakup i dostawa kruszywa granitowego dla Gminy Widawa” w
trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.);
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych; (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) 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; (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),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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.
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