
 

 

                                                                                                                                    WZÓR                                                     
            

UMOWA  NR …../  
 
zawarta ……………………….. r.  pomiędzy  Zespołem Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku – Zdro-
ju, ul. Różana 2, 28-100  Busko – Zdrój, zwanym dalej „Zespołem”, reprezentowanym przez 
Jerzego Radziwolskiego - Dyrektora Zespołu,  
a …………………………………………………………………………………, zwanym dalej „Sprzedającym”, reprezentowa-
nym przez …………………………………………………………… . 
 

W wyniku rozstrzygniętego zaproszenia do składania ofert została zawarta umowa 
następującej treści:  

§ 1 
1. Zespół zleca, a Sprzedawca przyjmuje do wykonania, zadanie pn.: zaopatrzenie jednostek 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój oraz Zespołu Obsługi Przedszkoli  
i Szkół w Busku – Zdroju w chemiczne środki czystości i przedmioty służące do jej utrzy-
mania. 

2. Szczegółowa specyfikacja artykułów i przedmiotów objętych niniejszą umową zawarta jest 
w załączniku nr 1, który stanowi jej integralną część. 

3. Zaopatrzenie będzie przeprowadzane w  systemie wielokrotnych zakupów dokonywanych przez 
Kupujących, którymi są dyrektorzy jednostek, o których mowa w ust. 1, bądź osoby pisemnie 
przez nich upoważnione, w okresie określonym w § 5 niniejszej umowy. 

 
§ 2 

Sprzedający zobowiązuje się: 
1) przekazywać towar o gwarantowanej jakości, 
2) dokonywać wymiany wadliwego lub uszkodzonego towaru, jeżeli uszkodzenie nie nastąpiło  

z winy kupującego, 
3) posiadać na stanie magazynowym wszystkie artykuły określone nazwą własną, wymienione  

w załączniku nr 1, a w przypadku ich braku uzupełnić asortyment w terminie 14 dni, 
4) odbierać opakowania po zużytych środkach chemicznych - w przypadku niemożności ich 

składowania i pozbywania się ich w ustalony tradycyjnie sposób. 
 

§ 3 
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa powstałe na wskutek używania 

artykułów w sposób niezgodny z instrukcją lub uszkodzenia wynikłe z działań kupujących. 
 

§ 4 
1. Przy realizacji transakcji kupna – sprzedaży między stronami obowiązują ceny określone  

w załączniku nr 1: 
1) w przypadku artykułów przedstawionych w załączniku nr 1 poprzez podanie ich nazwy 

własnej obowiązują ceny bezwzględne podane w tabelach załącznika nr 1, 
2) w przypadku artykułów przedstawionych w załączniku nr 1 jako Inne artykuły zalicza-

ne do przedstawionej w tabeli grupy towarowej – obowiązuje cena artykułu z uwzględ-
nieniem przedstawionego tam rabatu. 

2. Zapłaty za zrealizowane transakcje stanowiące przedmiot niniejszej umowy dokonywane 
będą przez Zespół na podstawie faktur VAT każdorazowo wystawianych Kupującym przez 
Sprzedającego. 

3. Faktury VAT wystawiane przez Sprzedającego Kupującym i Zespołowi będą płacone przez 
Zespół przelewem w terminie 21 dni od daty ich otrzymania. 
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§ 5 
1. Umowa zostaje zawarta na czas: 1 stycznia – 31 grudnia 2014 r.  
2. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcz-

nym wypowiedzeniem złożonym na piśmie. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowaniowe odpowiednie przepi-

sy Kodeksu Cywilnego.  
§ 6 

 Wszystkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygo-
rem nieważności. 

§ 7 
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

dwa otrzymuje Zespół, a jeden egzemplarz Sprzedający.  
 
 
 
Sprzedający:                                                                Zespół: 
 
 
 
 
………………………………………………………….………                                                          ………………………………………………………..………………….……… 
(pieczęć nagłówkowa Sprzedającego)                                                            (pieczęć nagłówkowa Zespołu) 
 
 
 
 
…………………………………………………………………..………….………                                        …………………..……………………………………………………….……… 
(pieczęć i podpis przedstawiciela Sprzedającego)                                         (pieczęć i podpis Dyrektora Zespołu) 
 
 
 
 
 


