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UMOWA  Nr …./2014 
    zawarta w dniu …………pomiędzy: 
 

Zespołem Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie 
ul. Inowłodzka 3, 26-300 Opoczno 
NIP: 768-16-64-790 
REGON: 592186144 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora – Edytę Czarnecką 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 
a  

Firmą/Przedsiębiorstwem .......................................................................... 
z siedzibą w 
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
NIP ...................................... REGON ......................   
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”. 
Wykonawcę reprezentuje:……………………………………………………………………. 
 
Działając w oparciu o zamówienie publiczne 2/2014 Zamawiający zleca, a Wykonawca 
zobowiązuje się wykonać:  zakup i dostawę materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu 
biurowego  dla Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie. 
 
 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały biurowe oraz drobny sprzęt biurowy  do 

siedziby Zamawiającego własnym transportem, na swój koszt w terminie od 01.01.2015 do 
31.12.2015r. 

2. Wartością przedmiotu zamówienia jest wartość określona w formularzu                      
ofertowym, stanowiącą integralną część umowy i wynosi: 
netto……………………………………(słownie)……………………………… 

brutto………………………………………..(słownie)…………………………………… 
3. Zapotrzebowanie na poszczególne artykuły (ilość, rodzaj i data dostawy) będzie składane 

przez Zamawiającego w formie pisemnej, elektronicznie, faksem lub po telefonicznym 
uzgodnieniu. 

§2 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za przedmiot umowy przelewem w ciągu 

28 dni od dnia dostawy i otrzymania faktury. 
2. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił fakturę VAT bez jego podpisu na 

fakturze. 
3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej 

jakości. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości artykułów w 

stosunku do ilości określonych w szczegółowym formularzu cenowym stanowiącym 
załącznik nr 1 do oferty bądź rezygnacji z niektórych artykułów. Wykonawcy z tego tytułu 
nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia. 



§3 
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r..  
 

§4 
1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego 
netto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od daty określonej w § 5. 

2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego netto określonego w § 1 ust. 2. 

 
§5 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie 
pisemnych aneksów.  

2. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie 
nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

§6 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 

a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 
2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie 

właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd dla Zamawiającego.  
 

§7 
Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy, każdy na prawach oryginału. 
 
 
 
________________________            ________________________ 
      Wykonawca                  Zamawiający 
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