
  

 

                                        Załącznik Nr 2 

UMOWA  

 

 

Umowa zawarta w dniu  ………………….r. w Poznaniu, pomiędzy: 

Miastem Poznań Zespół  Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego  z siedzibą w 61-770 Poznań , 
ul. Fredry 13,  

reprezentowanym przez: 

Ryszarda Pyssa    - dyrektora szkoły 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

………………………………….........................................................................., NIP: ………………,  

reprezentowanym przez: 

………………………..   - właściciel 

zwanym dalej „Wykonawcą” ,  

 
§ 1. 

 
Zamawiający powierza, a Wykonawca wybrany w trybie zapytania ofertowego, zobowiązuje się 
dostarczyć  Zamawiającemu: 

1. …………………………………………………………………………………………………… 
 Na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą. 

 

§ 2. 
 

1. Strony ustalają termin wykonania umowy na dzień: ………………………………………………… 

2. Wykonawca zrealizuje  dostawę na własny koszt. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego opakowania i załadowania przedmiotu umowy oraz 
zabezpieczenia na czas transportu tak, aby wydać go Zamawiającemu w należytym stanie.  

4. Po podpisaniu umowy nadzór nad jej realizacją sprawuje: 

 ze strony Zamawiającego: …………………………………...... tel ………………….. 

 ze strony Wykonawcy: ………………………………………….tel …………………. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu na zakupione projektory 
multimedialne……….miesięcznej gwarancji. 

 

§ 3. 

6. Wartość przedmiotu umowy wynosi ………………………..netto + 23%VAT=…………. 
(słownie: ……………………………………..). 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera wszelkie 
koszty jakie Wykonawca poniesie w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezbędne do jego 
prawidłowej realizacji. 

8. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru, podpisany przez osoby upoważnione 
do reprezentowania stron umowy. 

9. Wykonawca wystawi fakturę VAT na Miasto Poznań Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita 
Cegielskiego 61 – 701 Poznań ul. Fredry 13 NIP 209 00 01 440. Zapłata wynagrodzenia nastąpi 
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

10. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 5. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu  umowy 
brutto za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. 

2. Zamawiający  zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy 
brutto za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego. 

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli zwłoka w wykonaniu umowy 
przekroczy 7 dni, pomimo skutecznego wezwania Wykonawcy do należytego jej wykonania. 

5. Strony ustalają, że skutecznie wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy może 
nastąpić poprzez przesłanie pocztą/doręczenie osobiste pisma na adres Wykonawcy. 

 

§ 6. 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Sprawy sporne rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy dla miejsca zawarcia umowy. 

4. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach: 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

5. Załączniki są integralną częścią niniejszej umowy. 

6. Załączniki:  

- oferta Wykonawcy 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 


