
Zał. Nr 5 do SIWZ ZP-2/p.n./m.b./2007 

   
 

UMOWA  ZP-2/p.n./ m.b./2007 - wzór 
 

W dniu ...................2007r. pomiędzy pomiędzy Zakładem  Gospodarki   Lokalowej                 
w   Zamościu   Spółka    z   o.o., ul. Peowiaków 8,   22-400 Zamość, zarejestrowanym w Sądzie 
Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 
0000054479, NIP Nr 922-22-65-471, wysokość kapitału zakładowego : 1.235.500,00zł.,  zwanym 
dalej „Odbiorcą”, w imieniu i na rzecz  którego działają : 
 
1. mgr inż. Stanisław Koziej   -  Prezes Zarządu 
2. inż. Marian Kotliński          - Z-ca Prezesa  
 
a ..................................................................................................................................., zwanym 
dalej „Dostawcą” w imieniu i na rzecz którego działają : 
 
1. .....................................    -  ...................................... 
2. .....................................    -  ...................................... 
 
w wyniku przeprowadzonej procedury „Przetarg Nieograniczony” przewidzianej  ustawą z dnia  29 
stycznia 2004r.  - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19) została zawarta umowa                  
o następującej treści : 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą przez Dostawcę do Zakładu Remontowo-
Konserwacyjnego Odbiorcy przy ul. Szczebrzeskiej 6 w Zamościu, materiałów z branży 
..............................   w terminach i ilościach  - w/g zapotrzebowań składanych przez Odbiorcę.  

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony             
w pkt. 1. 

3. Rodzaj oraz cenę przedmiotu umowy zawiera oferta Wykonawcy zawierająca  Specyfikację 
Materiałową ............................ oraz wydruk asortymentowo-cenowy , która jest załącznikiem 
do niniejszej umowy i jest jej integralną częścią. 

4. Odbiorca zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu niniejszej umowy. 

§ 2 
1. Odbiorca zapłaci za odebrany towar ceny podane w ofercie tj. Specyfikacji materiałowej 

„.............................”  - załącznik  Nr 1 oraz wydruku asortymentowo-cenowym stanowiącym 
zał. Nr 2  do niniejszej umowy. 

2. Cena określona w ust. 1 może ulec zmianie tylko i wyłącznie przy jej zmianie u producenta. 
3. Dostawca,  na  żądanie  Odbiorcy okaże niezbędne dokumenty źródłowe w celu 

udokumentowania zmiany ceny. 
§ 3 

1. Zapłata następować będzie w drodze przelewu z konta Odbiorcy  w terminie 14 dni od daty 
dostarczenia  faktury do Odbiorcy. 

2. Miejscem płatności jest bank Odbiorcy. 
3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 4 
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez usterek. 
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2. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy Dostawca zobowiązuje 
się do ich nieodpłatnej wymiany w terminie do trzech dni od daty zgłoszenia. 

§ 5 
Wykonawca oświadcza, że dysponuje, stosowną wiedzą, odpowiednią bazą i środkami do 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 6 
Dostawca nie może powierzyć wykonania umowy w całości lub części innej osobie bez zgody 
Odbiorcy wyrażonej na piśmie. Powierzenie to nie może mieć wpływu na zmianę któregokolwiek z 
warunków niniejszej umowy. 

§ 7 
1. Umowa została zawarta na czas od ..................................................r. do 31.03.2008r. 
1. Dostawca zobowiązuje dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z zamówieniem Odbiorcy               

w terminie : 
a) w przypadku grupy asortymentowej „Solarka okienna drewniana” w terminie do 30 dni od 

daty zamówienia. 
b) w przypadku grupy asortymentowej „Instalacyjne” i  „Elektryczne” w terminie do 5 dni 

roboczych od daty zamówienia. 
§ 8 

Odbiorca może odstąpić od umowy : 
1/ w trybie natychmiastowym – w przypadku nie dotrzymania warunków niniejszej umowy, 
2/ za uprzednim 30 dniowym okresem wypowiedzenia na warunkach przewidzianych                        
w art. 145. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2006r.              
Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami) 

§ 9 
Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy tylko w przypadku wystąpienia 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy z zastrzeżeniem 
jednakże art. 144.1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
2006r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami)  

§ 10 
Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w  formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia              
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2006r. Nr 164 poz. 1163                           
z późniejszymi zmianami) oraz  odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 12 
Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia a w ostateczności przez Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

§ 13 
Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
  DOSTAWCA :                     ODBIORCA : 


