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Wzór 

Umowa Nr  ZS-ZP.2100/2/2012 

Zawarta w ……………………….. r. pomiędzy Zespołem Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego z siedzibą  

w Rudniku nad Sanem przy ul. Marszałka Piłsudskiego 28 NIP 865-17-39-986, REGON 000902725, 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez  

1. Dyrektora mgr Edwarda Wołoszyna 

2. Głównego Księgowego Zofię Młynarską 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

NIP……………………………………….., REGON ……………………………………… 

Zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

o następującej treści: 

§ 1 

Umowa została zawarta w wyniku skierowania zapytao ofertowych dotyczących rozeznania rynku na 

dostawę materiałów biurowych i papierniczych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek          

w związku z Projektem Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie 

atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej       

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 2 

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych 

do drukarek wymienionych w załączniku (zapytanie ofertowe) do niniejszej umowy. 

Miejscem dostawy materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do drukarek będzie 

Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem przy ul. Marszałka Piłsudskiego 

28 

Dostawa towaru nastąpi w terminie do 3 dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia. 
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§ 3 

1. Umowa została zawarta na okres od dnia …………………………… do dnia ……………………………….. 

2. Podana ilośd artykułów biurowych wymienionych w załączniku jest wielkością szacunkową, 

jaką Zamawiający zamierza zrealizowad w okresie obowiązywania umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd przesunięd ilościowo-asortymentowych w ramach 

zawartej umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyczerpania całości przedmiotu zamówienia bez 

żadnych konsekwencji ze strony Wykonawcy. 

5. W przypadku konieczności zwiększenia dostaw planowanych ilości artykułów biurowych i 

materiałów eksploatacyjnych do drukarek Wykonawca zobowiązuje się do ich dostawy po 

cenach określonych w złożonej ofercie. 

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, iż artykuły są fabrycznie nowe i pochodzą z bieżącej produkcji. 

2. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakośd przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie: 

1) Zgodności z niniejszą umową i oferta; 

2) Zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami paostwowymi; 

3) Kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyd; 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartośd 

techniczną i użytkową artykułów ujawnione w okresie gwarancji, a także za ich usunięcie. 

Usunięcie wady polega każdorazowo na wymianie artykułu na artykuł o nie gorszych 

parametrach, wolny od wad. 

4. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialnośd za uszkodzenia sprzętu biurowego 

spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych. 

 

§ 5 

1. Dostawa zamówionych towarów odbywad się będzie sukcesywnie, po uprzednim złożeniu 

pisemnego zamówienia, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

2. Płatnośd za dostarczony towar będzie następowała w formie przelewu na rachunek bankowy 

Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT. 

3. Koszty przewozu i ubezpieczenia towaru ponosi Wykonawca. 
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§ 6 

Ceny jednostkowe podane w ofercie będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy. 

§ 7 

1. Strony umowy ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za 

nieterminowe wykonanie dostawy w wysokości 0,2% wartości danej dostawy za każdy dzieo 

zwłoki. 

2. Wykonawca ma prawo żądad od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie zwłoki  

w płatności. 

§ 8 

W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży  

w interesie publicznym, Zamawiający może odstąpid od umowy w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądad jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostarczonego, a nierozliczonego towaru. 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą byd dokonane za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :       WYKONAWCA: 
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