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UMOWA Nr ………………. 

zawartą w dniu ………………………… pomiędzy: 

 

Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, 

NIP: 8222146576 

reprezentowaną przez: Wójta  Gminy Mińsk Mazowiecki – Pana Antoniego Janusza 

Piechoskiego – zwaną w dalszej części „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a  

…………………………………………………………………………………………………, 

NIP: ……………………………………. 

reprezentowanym  przez: ………………………… – zwanym dalej „WYKONAWCĄ”  

została zawarta umowa o następującej treści:    

 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kruszywa betonowego frakcji 0-63 mm na 

teren Gminy Mińsk Mazowiecki. 

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS JAK W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy określonego w §1 z 

dostawą na miejsce wskazane przez Zamawiającego, zaś Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy za dostarczenie przedmiotu umowy kwotę brutto określoną w ofercie tj. 

…………… zł (słownie: ………………………………… złotych 00/100 Wartość VAT – 

…………………………… zł.  

2. Strony postanawiają,  że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na 

podstawie faktury VAT wystawioną przez wykonawcę z 14 dniowym terminem płatności. 

3. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić zgodnie z formułą: 

 

Nabywca:      Odbiorca: 

Gmina Mińsk Mazowiecki     Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki 

 ul. J. Chełmońskiego 14                          ul. J. Chełmońskiego 14 

05-300 Mińsk Mazowiecki     05-300 Mińsk Mazowiecki  

NIP: 8222146576   
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§ 3 

Wykonawca dostarczy w/w kruszywo we własnym zakresie w terminie: luty-grudzień  2022 r.  

§ 4 

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 5 % wartości umownej dostawy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy 

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 1 % wartości umownej dostawy nie dostarczonej w terminie za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

§5 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności. 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 7 

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć realizowania niniejszej umowy strony zobowiązują 

się poddać rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego. 

§ 8 

Umowa niniejsza obowiązuje od daty jej podpisania. 

§ 9 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY: 

 


