
zał. 2 

UMOWA DOSTAWY 
 

W dniu ........2012r. pomiędzy: „DRUK-HURT” F.P.H.U. 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 

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

adres do korespondencji: ...............................................tel./ fax. ............................ 

NIP ..................., REGON ........................ 

reprezentowaną przez ………………….. 

zwanym w dalszej części Dostawcą 

 

Po przeprowadzeniu przetargu na dostawę materiałów budowlanych wraz z transportem do 

Łodzi na ul. Okręgową 40  strony zawierają umowę następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż materiałów budowlanych wraz z dostawą na 

miejsce wskazane przez Zamawiającego obejmująca następujący asortyment: 

Lp. Nazwa wyrobu Jed.
miary

I lość

Beton komórkowy klasa co najmniej 540, rozmiar 240x240x590 1 1050

Zaprawa na c em. do cienkich spoin2 op 25 kg 50

3 Bel ka stropowa T 4,0 szt. 25

4 Bel ka stropowa T 3,4 szt. 13

5
Pustak stropowy typu TERIVA  keramzytowy rozstaw między belkami 60 cm 

szerokość pustak a 24 cm
szt. 288

Styropian Fasadowy  o grubości 12 mm FS 15 m
3

16,200

Zaprawa klejowa do styropianu

Zaprawa klejowa do siatki

op 25  kg

op 25  kg

25

35

Siatka podtynkowa z włók na szklanego 145g/m 2 m
2

200,00

6

7

8

9

Cement Cem I 42,5R 1000 kg 1,400

10

11 Styropian pod podłoga twardy o grubości 10 mm FS 20 m
3

13,20 0

Stal żebro wana pręty o średnicy       1 2 kg

Stal gł adka pręty o średnicy       6 kg

12

13

Papa podkładowa asfaltowa

Papa termozgrzewalna  o grubości 5,2 mm kolor  czerwony

Blach a Blachotrapez płaszczyzna 125 x 200 mm grubość 0,5 połysk brązowa

Okno dachowe 78cm x  118 cm wraz z kołnierzem

Okno dachowe płaski dach np. Velux CFO 0073Q lub równoważne 
wymiar 90 cm x 90 cm wraz z kołnierzem

14

15

16

17

18

19

m
2 120,0 0

m
2 80,00

sz t.

szt.

szt.

2

3

25

Cegła pełna ro zmiar 25x12x6,5

1276,00

84,00

szt. 700

szt.

 



2. Łączna wartość netto zamówienia wynosi .......................(słownie: ...................................) 

VAT wynosi ……………… (słownie…………………………………………………………) 

 

    łączna wartość brutto wynosi –................................................zł.  

    (słownie:.......................................................................................................................). 

3.Ceny jednostkowe netto podane w ofercie za określony w § 1 pkt 1 asortyment 

obowiązywać będą przez okres  trwania umowy. 

4.Złożona oferta jest integralną częścią umowy, w której zawarte są ceny jednostkowe 

poszczególnych asortymentów.  

5. Dostawca oświadcza, że asortyment składający się na przedmiot umowy  jest wolny od 

wszelkich wad fizycznych, przez które w szczególności rozumie się jakąkolwiek niezgodność 

przedmiotu zamówienia z opisem zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu i przedłożonej 

ofercie. 

6. Wykrycie wad lub usterek poszczególnych towarów po odbiorze nie pozbawia 

Zamawiającego uprawnień wynikających z umowy oraz możliwości dochodzenia od 

Dostawcy roszczeń na zasadach ogólnych. 

 

 

 

 

§ 2 

 

2. Miejscem dostawy będzie plac budowy w Łodzi ul. Okręgowa 40. 

 

§ 3 

 

1.  Dostawca dostarczy asortyment składający się na przedmiot umowy w dwóch dostawach, 

w terminach ustalonych przez strony. 

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 

 

1. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązany 

będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych: 

a)  w wysokości 0,5% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dostawy 

po terminie uzgodnionym przez strony. 

b) 5%  wartości przedmiotu umowy brutto określonego w § 1 ust. 2 za odstąpienie od 

umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy. 

2. W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w ust. 1  nie pokrywają szkody, 

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 5 

 

1. Jeżeli Dostawca nie będzie realizował umowy Zamawiający może odstąpić od umowy. 

 



§ 6 

 

Umowę zawiera się na czas określony od dnia podpisania do dnia 30 kwietnia 2012 r.  

 

§ 7 

 

1.Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku  

z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę 

zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście,  

przesyłane kurierem lub listem. 

2.Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda 

ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca  

zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie 

miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni  

znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone. 

3.Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na  

piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi. 

 

§ 8 

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba 

że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

 

§ 9 

 

Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd w Łodzi. 

 

§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 11 

 

Dostawca nie może przelać wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonane i odebrany 

przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 12 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Zamawiający a jeden Dostawca.  

 

 

 

            ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


