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UMOWA NR … / 2019 

 

zawarta w dniu …………………………… r. w Skrzatuszu 

 

pomiędzy Nabywcą: Gminą Szydłowo, Jaraczewo 2; 64-930 Szydłowo NIP  764-24-61-769, 

Odbiorcą: Szkołą Podstawową im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej w Skrzatuszu  

(adres dla doręczeń 64-930 Szydłowo, Skrzatusz, ul. Rafała Leszczyńskiego 1, zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Dyrektor szkoły  - mgr Martę Rorbach 

a  

, NIP  

 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wymiany oświetlenia korytarzy i piwnic 

szkolnych na oświetlenie ewakuacyjne w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi 

Wałeckiej w Skrzatuszu. 

Nowe oświetlenie winno posiadać wbudowany akumulator posiadający zieloną lub czerwoną diodę 

lub oznaczenie żółtym paskiem. Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego powinien wynosić co 

najmniej 2 godziny. 

Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego musi obejmować drogę ewakuacyjną, natężenie 

oświetlenia nie może być mniejsze niż 1lux. 

 

§ 2 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od …………….. r. do 27.12.2019 r.  

2.   Obydwie strony mogą rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku 

rażącego naruszenia jej postanowień (a w szczególności ustaleń zawartych w § 1,3 niniejszej 

umowy). 

§ 3 

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa  

w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ………………………………………zł brutto. 

2.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 Zamawiający 

opłaci na podstawie faktury. 

3. Fakturę płatną w ciągu 7 dni od daty wpływu do Zamawiającego należy wystawić na: 
 

NABYWCA: Gmina Szydłowo 

Jaraczewo 2 

64-930 Szydłowo 

NIP: 764-24-61-769 

ODBIORCA: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej w Skrzatuszu 

Skrzatusz, ul. Rafała Leszczyńskiego 1;  64-930 Szydłowo 
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§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej:  

1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  

w wysokości 20 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1, 

2) w przypadku, gdy kary umowne nie pokryją całej szkody Zamawiający ma prawo dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 5 

1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających 

z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu 

stron. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

5. Umowa wiąże strony z dniem jej zawarcia. 

   

   ZAMAWIAJĄCY:                     WYKONAWCA: 


