
                                                     Załącznik Nr 2 

UMOWA 

na sukcesywną dostawę mat puzzlowych i materacy gimnastycznych dla realizacji programu 

„UKEMI – szkoła bezpiecznego upadania” Polskiego Związku Judo 

zawarta w dniu …………………………….. w Warszawie pomiędzy 

Polskim Związkiem Judo z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 83 lok. 15, 02-001 Warszawa, 

zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad 

Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000117383, zwanym dalej „ 

Zamawiającym”, w imieniu którego działają: 

1. Prezes Zarządu -  Jacek Zawadka 

2. Wiceprezes       – Cezary Borzęcki 

a 

Firmą …………………………………………., z siedzibą w ………………………, zarejestrowaną 

w………………………………………………………………………, zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu 

której działają: 

1. ……………………………………………….. 

2. ……………………………………………….. 

 

O następującej treści:  

 
§1 

1. Przedmiotem umowy jest na dostawę mat puzzlowych i materacy gimnastycznych dla realizacji 

programu „UKEMI – szkoła bezpiecznego upadania” Polskiego Związku Judo  

2. Do wykładni postanowień umowy stosuje się zapisy ogłoszenia. 
3. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu pisemnego  Wykonawca 

zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać Zamawiającemu maty puzzlowe i materace (zwane dalej 

również produktami) zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

4. Zamawiający ustala termin dostawy w okresie do 15.09.2017 roku – szczegółowy termin i miejsca 

dostawy Zamawiający poda Wykonawcy do 10.09.2017.  

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i sprzedaży produktów zgodnie ze złożoną ofertą i na 

zasadach określonych w niniejszej umowie, przy czym dostawy będą realizowane do wskazanych 

przez Zamawiającego miejsc na koszt i ryzyko Wykonawcy (w tym Wykonawca pokrywa koszty 

transportu). 

2. Wykonawca oświadcza, że ma wiedzę, umiejętności, potencjał i możliwości konieczne do 

wykonania umowy. 

§ 3 



1. Strony ustalają łączną maksymalną cenę w 2017 roku za przedmiot umowy określony w § 1 ust 1 

na kwotę w wysokości ………….. zł netto (słownie netto……………………….) tj. brutto …………………. zł 

(słownie brutto: ………………………….), przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w załączniku nr 1 

do umowy. W podanej wyżej wartości zamówienia zawarty jest koszt transportu.  

2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie uregulowana przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie  14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury. 

6. Podstawą wystawienia faktury jest zatwierdzenie przez Zamawiającego protokołu ilościowo 

odbioru zamówionych produktów.   

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 4 

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych na rzecz Zamawiającego w przypadku 

opóźnienia realizacji dostawy – w wysokości 1% wartości produktów za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia.  

§ 5 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

Umowa obowiązuje do dnia 30 września 2017 r. 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

§ 7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

Wykonawca        Zamawiający 


