UMOWA DOSTAWY
W dniu ………………. 2012 r. pomiędzy: „DRUK-HURT” FIRMA PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWA MAREK BULNIAK,
93-367 Łódź, ul. Okręgowa 40
reprezentowaną przez właściciela Marka Bulniaka legitymującego się dowodem osobistym
seria ANR nr 694496
NIP 725-146-34-39 Nr Regon 471987814
zwanym w dalszej części Zamawiającym
a
…………………………………………………….
NIP ………………., REGON……………….
reprezentowaną przez……………….
zwanym w dalszej części Dostawcą
Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego na dostawę betonu towarowego klasy B-20 wraz
z pracą pompy na strop – dotyczy rozbudowy budynku mieszkalno-handlowousługowego do Łodzi na ul. Okręgową 40, strony zawierają umowę następującej treści:
§1
Dostawca zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia Zamawiającemu betonu
towarowego klasy B-20 w ilości 12 m3 z przeznaczeniem na strop rozbudowywanego
budynku, a także zapewnienia pracy pompy podczas betonowania stropu w czasie 2 godzin.

§2
1. Miejscem dostawy będzie plac budowy w Łodzi ul. Okręgowa 40.
2. Dostawa betonu wraz z pracą pompy odbędzie się w całości po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu z Zamawiającym najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2012 r.
3. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminową dostawę betonu w
wysokości 0,1% wartości brutto zamówienia.
§3
1. Łączna wartość netto zamówienia wynosi …………. zł (słownie: ………..) VAT wynosi
….. zł (słownie:………………………)
łączna wartość brutto wynosi – …………zł. (słownie: ………………………………).
2. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 7 dni od otrzymania każdej dostawy towaru wraz z
fakturą na rachunek bankowy Dostawcy :
…………………………………………….
3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą
płatności.
§4
Dostawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest najwyższej jakości i jest wytwarzany zgodnie
z obowiązującą normą

§5
Jeżeli Dostawca nie będzie realizował umowy Zamawiający może odstąpić od umowy.
§6
Dostawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentów (tj. w szczególności faktur i
niniejszej umowy) związanych z dostawą, przez okres 10 lat od dnia zawarcia niniejszej
umowy, ale nie krócej niż do dnia 21 grudnia 2020 roku, a także zobowiązuje się udzielić
prawa wglądu w niniejsze dokumenty Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi
lub Zarządowi Województwa Łódzkiego.
§7
Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd w Łodzi.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Zamawiający a jeden Dostawca.
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