
 

                                                                                        

Załącznik nr 3                                                 

 

UMOWA Nr  …/ZO/2021 

 

 

zawarta w dniu …………….. r. pomiędzy Powiatem Lubelskim ul. Spokojna 9, 20-074 

Lublin NIP: 712-28-07-434, zwanym zleceniodawcą w imieniu którego działa Zespół Szkół im. ks. 

A. Kwiatkowskiego w Bychawie ul. Piłsudskiego 81, 23-100 Bychawa reprezentowanym przez: 

Dyrektora szkoły Pawła Dudka,  zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

zwanym w tekście umowy „Dostawcą”.  

 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ………………………………………….,  do Zespołu Szkół 

im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, ul. Piłsudskiego 81,  

2. Ilości artykułów chemicznych i papierniczych podane w zapytaniu ofertowym są szacunkowe i 

mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu). Z tego tytułu wykonawcy nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia wobec zamawiającego. 

 

§2 

Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji dostawę i sprzedaż, a Zamawiający do 

nabycia artykułów chemicznych i papierniczych, zgodnie z warunkami zamówienia wg 

uzgodnionego harmonogramu. 

 

§3 

1. Koszty transportu artykułów chemicznych i papierniczych ponosi Dostawca. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

3. W przypadku nie dotrzymania warunków umowy przez Dostawcę, pogorszenia się jakości 

towaru lub bezzasadnego podwyższenia cen artykułów chemicznych i papierniczych, umowa 

może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym. 

4. Dostawa artykułów chemicznych i papierniczych następować będzie wg. zamówienia  

5. Zamawiający dopuszcza uzasadnioną podwyżkę cen artykułów  w przypadku zmiany nośników 

kosztów ich tworzenia, niezależnych od Dostawcy. Dostawca winien zawiadomić 

Zamawiającego w terminie 5 dni przed planowaną zmianą cen artykułów, podając uzasadnienie. 

6. Ceny towarów nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy. 

7. Zmiana cen może nastąpić po podpisaniu przez obie strony aneksu do umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości artykułów 

określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ze względu na różne okoliczności 

niezależne od Zamawiającego (np. nauczanie zdalne, pandemia, powódź). Z tego tytułu 

Dostawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

§4 

Płatność za wykonaną dostawę Zamawiający będzie regulował przelewem w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania faktury VAT, na konto Dostawcy. 

 



 

§5 

Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania umowy innej osobie lub 

jednostce, ani też przelewać na nią swoich praw wynikających z umowy pod rygorem odstąpienia 

przez Zamawiającego od umowy. 

§6 

Umowa obowiązuje  od dnia jej zawarcia, tj. od dnia 01.09.2021  roku do 30.08.2022 roku. 

 

§7 

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

§8 

1. W razie sporu związanego z wykonaniem umowy, Dostawca zobowiązany jest wyczerpać drogę 

postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 

2. Zamawiający obowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Dostawcy  

w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§9 

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

stron. 

 

 

 

 

       Zamawiający:                           Dostawca: 
 

 

 

 


