
wzór umowy- załącznik nr 2 

UMOWA …….. 

w sprawie dostawę materiałów elektrycznych na potrzeby budowy Centrum 

Techniczno-Technologicznego OPEC Sp. z o.o. w Puławach 

 

W dniu……………….. pomiędzy firmą: 

 

Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Puławach mającą swą siedzibę przy ul. Izabelli 6, wpisanym do 

Rejestru Przedsiębiorców pod Nr 0000012660,  NIP 716-000-50-79, REGON 430530676, 

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym  przez: 

 

Prezesa Zarządu – Pawła Iwaszko 

 

a 

 

…………………………….mająca swoją siedzibę przy ……………………posiadającą NIP: 

………………….Nr REGON:………………zwaną dalej „Dostawcą”, reprezentowaną przez: 

 

……………………………………… 

 

została zawarta umowa dostawy o następującej treści: 

 

§ 1 

Niniejszą umowę strony zawierają w ramach zamówienia niepublicznego w trybie zapytania  

o cenę. 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest zakup materiałów elektrycznych na potrzeby budowy Centrum 

Techniczno-Technologicznego OPEC Sp. z o.o. w Puławach w cenach podanych  

w ofercie z dnia………….. będącej załącznikiem do niniejszej umowy. 

2. Ceny jednostkowe asortymentu wymienionego w ofercie obowiązują do 31.03.2022r.  

 

§ 3 

1. Strony oświadczają, że wyżej wymienione osoby są upoważnione do zawierania umów  

w imieniu swoich firm. 

2. Strony zobowiązują się do przestrzegania tajemnicy handlowej i nie udostępniania umowy 

osobom trzecim bez zgody stron (za wyjątkiem instytucji kontrolnych jeżeli udostępnienie 

takie byłoby wynikiem ich żądań, bądź też wynikało z przepisów prawa). 

3. Strony oświadczają, że działają w dobrej wierze i zobowiązują się przestrzegać z należytą 

starannością ustalenia wynikające z niniejszej umowy. 
 

§ 4 

Dostawca zobowiązuje się zrealizować dostawę po otrzymaniu zamówienia  

z uwzględnieniem własnego transportu do magazyn OPEC ul. Dęblińska 4e, 24-100 Puławy 

w godz. 8-14. 

 

§ 5 

1. Cena przedmiotu niniejszej umowy wynosi wartość netto: ………………. zł. 

Podatek VAT: …………………zł. 

Cena przedmiotu niniejszej umowy wynosi wartość brutto: ……………... zł. 

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



 

      Powyższa kwota obejmuje wartość przedmiotu umowy oraz wszystkie koszty związane  

z  dostarczeniem do magazynu Zamawiającego.  

 Strony dopuszczają niższą cenę umowy wynikającą z zamówienia mniejszej ilości towaru. 

Strony umowy oświadczają, że ewentualne dodatkowe dostawy produktów określonych  

w ofercie będą zakupione po cenach ustalonych ofertą. 

 

2.  Warunki płatności: 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT. 

      Należność zostanie przekazana z konta Zamawiającego: 

      Bank Pekao S.A. I O/Puławy   

      Nr rachunku: 52 1240 2412 1111 0000 3610 6943 

      na konto Dostawcy: 

 

      ……………………………………………………. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, zamawiający zobowiązany będzie zapłacić 

Dostawcy ustawowe odsetki za zwłokę. Podstawę do uregulowania odsetek będzie 

stanowić dokument obciążeniowy sporządzony przez Dostawcę. 

 

§ 6 

Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ………………….. 

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 716-000-50-79 

Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

       

§ 7 

1. Dostawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych wyrobów na nowe 

bez wad i pokrycia kosztów transportu z tym związanych. 

2. Reklamację Zamawiającego załatwiane będą w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia 

Dostawcy i na koszt Dostawcy. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy następować mogą za zgodą obu stron, 

wyrażoną  w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

1. Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy podlegają 

rozstrzygnięciu przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, będą miały 

zastosowanie przepisy  Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10 

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

stron. 

 

   DOSTAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 

 


