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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA  

Nr ……………. 

na dostawę materiałów budowlanych do ocieplenia budynku byłej siłowni na posesji 

Zespołu  Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej  

 

Nr postępowania:  2/LT-PL-2S-150 " Neighbourly exchanges of experiences and professional 

skills/ZSEiI 

 

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy: 

 

1. Zespołem Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej 

z siedzibą w ..Giżycku przy ul. Adama Mickiewicza  27, zwanym dalej Zleceniodawcą, 

reprezentowanym przez:  

Henryka Kondratowicza 

Dyrektora  Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Giżycku 

oraz 

2. ........................................................................................................ z siedzibą 

w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ......................... zwanym 

dalej Wykonawcą,  

reprezentowanym przez:  

......................................................................................, 

......................................................................................,  

 

o następującej treści:  

§ 1 

1. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą 

starannością wymaganą w obrocie profesjonalnym, dbałością o zachowanie dobrego imienia 

i wzajemnych interesów gospodarczych oraz wedle najlepszej wiedzy i umiejętności. 

2. DOSTAWCA oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia wymagane przez 

obowiązujące przepisy do świadczenia dostaw materiałów budowlanych na rzecz Zleceniodawcy.  

§ 2 
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Dostawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem na posesję Zespołu  Szkół 

Elektronicznych i Informatycznych przy ulicy Mickiewicza 27 do dnia 7 maja 2018 r., w 

godzinach 8.00 – 14.00  niżej wymienione materiały. 

( uwaga – niepotrzebne pozycje skreślić) 

Lp. Nazwa Jm Minimalna Ilość 

1. Szkło wodne potasowe dm
3
 29.57 

2. Blacha stalowa powlekana płaska grub. 0,5 mm m
2
 2.48 

3. Spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0.06 

4. Kątownik aluminiowy ochronny m 52.54 

5. 
El. Prefabrykowane. z blachy stalowej powlekanej (rury 
spustowe) 

m 1.03 

6. Masa uszczelniająca dm
3
 50.70 

7. Środek gruntujący dm
3
 0.71 

8. Środek do czyszczenia elewacji kg 22.18 

9. Farba gruntująca dm
3
 48.01 

10. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 938.35 

11. Zaprawa klejowa i szpachlowa do siatki kg 991.00 

12. Płyty styropianowe. EPS 80-036 gr.16cm m2 142.20 

13. Płyta polistyrenu ekstrudowanego xps gr. 16cm m2 35.68 

14. Piasek do zapraw – w opakowaniu m3 6.09 

15. 
Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny w 

opakowaniu. 
m

3
 3.43 

16. Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 1.78 

17. Cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.30 

18. Ciasto wapienne (wapno gaszone) w opakowaniu. m3 0.30 

19. Prefabrykaty ściekowe 60x50x20 cm szt. 3.09 

20. 
Tynk hydrofilny kolor: piasek NCS 0712-Y05R w 

opakowaniu. 
kg 441.80 

21. Tynk mozaikowy cokołowy kg 88.95 

22. Zaprawa cementowo wapienna M 15 m
3
 0.30 

23. Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III m
3
 0.06 

24. Siatka z włókna szklanego m
2
 272.53 

25. Dyble plastikowe szt. 861.51 

 

Dostarczone materiały powinny być dopuszczone do stosowania na terenie Unii 

Europejskiej, posiadać należne certyfikaty i atesty (jeżeli dotyczy), posiadać okres 

przydatności nie mniejszy niż do 31 grudnia 2018 r (jeżeli dotyczy). Odpowiednie atesty, 

certyfikaty i świadectwa wykonawca dostarczy nie później niż w dniu dostawy. 
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  W przypadku braku możliwości dostawy w podanych ilościach podane ilości będą 

zaokrąglone w górę.  

§ 3 

1. Za wykonaną dostawę Dostawcy przysługuje następujące 

wynagrodzenie ……………………………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………) 

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane Dostawcy na podstawie faktury płatnej w terminie 

czternastu dni jeden dni od daty wystawienia po wykonaniu uslugi. Dniem zapłaty jest data 

wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.  

§ 4 

1. Zleceniodawca dokona przelewu kwoty wynagrodzenia na rachunek bankowy Dostawcy 

ulokowany w .........................numer ................................................ 

2. Zleceniodawca oświadcza, że posiada numer NIP ................... i upoważnia Dostawcę do 

wystawienia faktury bez jego podpisu. 

§ 5 

Niniejsza umowa została podpisana na czas określony terminem wykonywania dostawy 

i obowiązuje od dnia podpisania przez strony. 

§ 6 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej listem poleconym na 

adres siedziby drugiej strony umowy pod rygorem bezskuteczności. 

§ 7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 8 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają 

stosowanie następujących kar umownych: 

1)  DOSTAWCA zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wartości umowy w 

przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

DOSTAWCA. 

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 

umowne.  

§ 9 

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz inne przepisy prawa właściwe ze względu na przedmiot umowy. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób 

polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym 

dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Zleceniodawcy.  

§ 10 
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Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

..........................................                                                  ........................................... 

       ZLECENIODAWCA                                                                         DOSTAWCA 


