
 
 

ZAŁACZNIK NR3 do specyfikacji z dnia 27.11. 2007r. 
 

UMOWA O DOSTAWĘ NR RU…………… 
 

W dniu …………………….r. w Goździe pomiędzy Gminą Gózd, reprezentowaną przez  
Wójta Gminy – Pana Adama Jabłońskiego   
zwaną w treści umowy Zamawiającym, 
a firmą: …………………………………., wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ……… 
reprezentowaną przez 
………………………………………………………… 
zwaną w treści umowy Dostawcą 
zawarta zastała umowa następującej treści: 
 

§.1.
1.Zamawiający, w wyniku przetargu nieograniczonego (zatwierdzonego dnia …………..) przeprowadzonego na podstawie art. 
39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych, zleca a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć kruszywo 
drogowe z żużla stalowniczego frakcji 0 – 63 wraz z rozplantowaniem na nieutwardzonych drogach gminnych  na terenie 
Gminy Gózd  w ilości nie przekraczającej 1400 ton. 
2.W ramach przedmiotu umowy (określonego w pkt.1) Dostawca dostarczy kruszywo oraz  rozładuje go i rozplantuje na 
drogach  na terenie Gminy Gózd, w ilościach i miejscach  wskazanych na bieżąco przez Zamawiającego. 
3.Dostawca zobowiązany jest do potwierdzenia ilości dostarczonego materiału – dokumentami wywozu każdego kursu - WZ 
(z podaniem wagi zakupionego materiału) na których uzyska podpis Sołtysa miejscowości na terenie której dostawa zostanie 
zrealizowana. 
 

§.2. 
1.Za wykonanie dostawy będącej przedmiotem umowy przysługuje Dostawcy wynagrodzenie - w wysokości brutto  
wynoszącej:  ………………… zł (słownie:………………………………..) za całą dostawę tj……….. zł za 1 tonę netto. 
2.Kwota wymieniona w pkt.1 jest kwotą ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, 
w szczególności: koszty materiałów i ich transportu na drogę (wraz z wyładunkiem i rozplantowaniem ). 
3.Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem - na podstawie faktur wystawionych przez Dostawcę na  

rachunek bankowy w ..................................................................................................................................................... Nr : 

........................................................................................................................................................................... 

4.Termin płatności - do 21dni od daty złożenia prawidłowej faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie 
dostawy (określonymi w §1 pkt. 3). 

 
§.3. 

Termin wykonania dostawy  – do dnia  24.12.2007 roku. 
 

§.4. 
1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary 
umowne: 
a) w wysokości 5% kwoty określonej w §.2 pkt.1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 
ponosi odpowiedzialność Dostawca.   
b) w wysokości  0,5% kwoty określonej w §.2 pkt.1, za każdy dzień zwłoki w razie nie dotrzymania przez Dostawcę terminu 
określonego w §.3. 
2.Ewentualne kary umowne wymienione w pkt.1 – Zamawiający ma prawo pobierać z wynagrodzenia Dostawcy.  
3.Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 
 
 
 

§.5. 
1.Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2.Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3.Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej strony podają 
pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
4.Umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                              DOSTAWCA:  
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