
                                                                                                                                              Załącznik nr 5 
 

U M O W A   Nr ZP 341/1//12 
 

Zawarta w dniu ………….2012r. w Belsku Dużym pomiędzy: 
Gminą Belsk Duży z siedzibą :  w Belsku Dużym ul. Kozietulskiego 4A, 05-622 Belsk Duży, 
posiadająca NIP : 797 – 19 – 30 - 946, Regon 670223505, 
reprezentowaną przez: 
………………………………………                      -     Wójta Gminy Belsk Duży 
zwanym dalej  „Zamawiającym” 
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym/ą przez: 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
 

Zamawiający zleca , a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: Dostawy grysu 
kamiennego/płukanego frakcji 4 – 31,5 mm w ilości …….. ton na drogi gminne na terenie 
gminy Belsk Duży,  w miejsca i ilościach określonych w zał. Nr 1 do niniejszej umowy.  
 

§ 2 
 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres umowy w terminie do 16 lipiec 2012r. 
 

§ 3 
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie w 
wysokości ………………zł brutto za 1 tonę grysu z dostawą na miejsce. 
/słownie………………………………………………………………..zł./ 
………………..ton x………………=…………………zł brutto/wartość zadania nie może 
przekroczyć kwoty………………..zł brutto / słownie………………………………… zł 
brutto/ 

 
 

§ 4 
 

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu i odbiorze dostaw 
potwierdzonych przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Belsk Duży na podstawie 
faktury Wykonawcy.  
 
 
 
 
 



 
 
                                                                         § 5 

 
Płatność faktury odbędzie się w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego – 
pod warunkiem potwierdzenia przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Belsk Duży 
prawidłowości zrealizowanych dostaw. 
Przelewem na konto Wykonawcy. 
 

§ 6 
 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących wypadkach i  
wysokościach: 

1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
umownego za każdy dzień zwłoki. 

2. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 
5% wynagrodzenia umownego. 

3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze bądź w okresie gwarancji i 
rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

4. Zamawiającemu w sytuacjach opisanych w ust. 1 przysługuje prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczania lub zwiększenia zakresu 
rzeczowego dostawy  bez dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli dokumentów potwierdzających wagę i 
frakcję dostarczanego towaru. 

 
 

§ 7 
 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 
 

§ 8 
 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
      ZAMAWIAJ ĄCY                                                                WYKONAWCA 
 


