
UMOWA NR     …….. / 2022 

zawarta w dniu …………2022 r. w Tomaszowie Maz. pomiędzy Tomaszowskim 

Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 

Tomaszowie Maz., ul. Majowa 15 – zarejestrowana w KRS nr 0000095675 przez Sąd 

Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 773-21-20-

641, REGON: 590708822,  

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym  przez: 

…………………………………………… 

a  …………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest …………………………………………….. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe, zawiera załącznik do umowy. 

3. Liczba i rodzaj artykułów wskazanych w załączniku są wielkościami szacunkowymi. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości tj. 

w liczbach podanych w załączniku, a Wykonawcy w takim przypadku nie będzie 

przysługiwać roszczenie z tego tytułu. Zmiany mogą być dokonywane w granicach 

wartości umowy. 

4. Zamówienie określające rodzaj i ilość artykułów, każdorazowo zostanie przekazane 

Wykonawcy telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przez osobę wskazaną w § 3. 

 

§ 2. 

1. Dostawa przedmiotu umowy, odbywać się będzie w oparciu o pisemne zamówienie, 

sporządzone przez Zamawiającego.  

2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1, przekazywane będzie faksem lub drogą 

elektroniczną. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione artykuły własnym transportem i na 

własny koszt w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 

4. Dostawy przedmiotu umowy winny być realizowane w godzinach od 7.00 do 14.30  

w dniach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku. 

5. Zamówione materiały biurowe będą przyjęte przez Zamawiającego poprzez potwierdzenie 

w formie protokołu przyjęcia „WZ” podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli 

Stron. Dokument WZ, podpisany przez Strony, stanowi dla Wykonawcy podstawę do 

wystawienia faktury VAT. 

 

§ 3. 

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją niniejszej umowy strony 

wyznaczają następujące osoby: 

Zamawiający: ………………………… 

Wykonawca:  ………………………… 

 

§ 4. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, strony ustalają wynagrodzenie 

umowne w wysokości: 

    netto:  …………………… 

    brutto: ………………….. 

2. Ceny jednostkowe, określone w załączniku do umowy, są niezmienne przez okres trwania 

umowy. 



3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie w częściach odpowiadających 

faktycznie wykonanym dostawom w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. 

4. Faktura za wykonaną dostawę przedkładana będzie łącznie z zestawieniem faktycznie 

dostarczonych artykułów - WZ, na koniec każdego miesiąca. 

 

§ 5. 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada wykonawca               

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, 

2)  za nieterminową realizację przedmiotu umowy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień 

zwłoki. 

 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za odstąpienie od umowy wskutek 

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 6. 

Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem 

nieważności. 

 

§7. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Spory między stronami, mogące wyniknąć z realizacji umowy, rozstrzygać będzie Sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 8. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do 31.01.2023 r. lub do wyczerpania środków 

finansowych określonych w § 4. ust. 1. 

2. Zamawiający może dokonać wypowiedzenia umowy w terminie wcześniejszym,                        

z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 9. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

    

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 


