
                                                                 Wp. II. 271.9.2012 
                       Zał. nr 6 do SIWZ 

 

U M O W A Nr …………………. 
 

zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych, (tj. z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz.759 ze zm.). 

 
 
zawarta w Byczynie, w dniu............................2012 r. 
pomiędzy Gminą Byczyna  
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie 
ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna,  
zwaną dalej Kupującym, 
reprezentowaną przez: 
................. – Burmistrza Byczyny  
przy kontrasygnacie 
................. – Skarbnika Gminy 
a firmą  
.............................................. 
z siedzibą .........................  
reprezentowaną przez: ................................................................................................. 
zwaną dalej Sprzedawcą 

§ 1. 
 
1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaŜy Kupującemu materiałów wg warunków określonych  

w zapytaniu ofertowym, zapisów niniejszej umowy oraz w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej umowy, wg cen 
wskazanych w załączniku nr 1.  

2. Sprzedawca dostarcza przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Kupującego.  
3. Dostawa materiałów odbywać się będzie partiami, wg zapotrzebowania przedstawionego przez Kupującego. 

Dostawy nie będą się odbywały częściej niŜ dwa razy w miesiącu. Gdyby nastąpiła potrzeba dostaw 
materiałów częściej niŜ dwa razy w miesiącu, wtedy wartość dodatkowych zamówień/dostaw (powyŜej 
planowanych dwóch w miesiącu) nie będzie mniejsza niŜ  5.000,00 zł. brutto. 

4. Kupujący prześle Sprzedawcy zapotrzebowanie na materiały na nr faxu ……..  i/lub adres e-mail………..  
Kupujący dostarczy zamówione materiały najpóźniej w trzecim dniu roboczym od daty złoŜenia 
zapotrzebowania przez Kupującego. 

5. Odbiór zamówionych materiałów będzie się odbywał na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.  
6. Kupujący odmówi odbioru materiałów uszkodzonych, wadliwych lub niespełniających wymogów określonych 

w niniejszej umowie i/lub zapytaniu ofertowym.  
7. Sprzedający wymieni materiały, o których mowa w ust. 6, na materiały bez wad i ponownie dostarczy je 

Kupującemu w terminie 3 dni roboczych od daty ujawnienia wady. 
8. Całość zamówienia zostanie zrealizowana do dnia 10 grudnia 2011 r.   
9. Sprzedawca oświadcza, Ŝe oferowany przez niego towar  posiada wymagane atesty i certyfikaty 

obowiązujące  na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Do kaŜdej dostawy Sprzedawca dołączy stosowne atesty 
i certyfikaty. 

§ 2. 
 
1. Cena za przedmiot umowy ustalona zostanie na podstawie cen jednostkowych wymienionych w załączniku 

nr 1 do umowy i ilości faktycznie dostarczonych, niewadliwych materiałów.  
2. Ceny jednostkowe wymienione w załączniku nr 1 do umowy nie mogą ulec zwiększeniu przez cały okres 

obowiązywania umowy. 
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3. Rozliczenie nastąpi po dostarczeniu całości przedmiotu zamówienia, na podstawie faktury wystawionej przez 
Sprzedawcę.  

4. Kupujący zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów wymienionych w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy, w ilości +/- 10 %. 

§ 3. 
 
1. NaleŜność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, zostanie uregulowana przez Kupującego po 

odbiorze całości materiałów. 
2. Sprzedawca wystawi fakturę po realizacji całości zamówienia, a płatność nastąpi  w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Sprzedawcy wskazane na fakturze.  
3. Strony postanawiają, Ŝe zapłata następuje w dniu obciąŜenia rachunku bankowego Kupującego. 

 
§ 4. 

 
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy w formie kar 
umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) Sprzedawca  zapłaci Kupującemu karę umowną: 

� za zwłokę w dostarczeniu partii/całości towaru w wysokości 0,5 % wartości brutto tej partii za kaŜdy 
dzień zwłoki liczony od upływu terminu ustalonego zgodnie z § 1 ust. 3.  

� za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, w wysokości 0,1 % 
wartości brutto umowy za kaŜdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub 
wymianę towaru wadliwego na wolny od wad;  

� z tytułu  odstąpienia   od  umowy   z  przyczyn  występujących  po  stronie  Sprzedawcy  w wysokości 
10 % wartości brutto umowy. 

2) Kupujący  zapłaci Sprzedawcy  karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn występujących po 
stronie Kupującego  w wysokości 10 % wartości brutto umowy. 

  
§ 5. 

 
1. Kupujący moŜe odstąpić od umowy bez zobowiązań do zapłaty kary umownej, jeŜeli: 
1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Sprzedawcy uniemoŜliwiający bądź utrudniający wykonanie umowy, 
2) Sprzedawca nie rozpoczął oraz przerwał realizację dostawy i nie realizuje jej przez okres 10 dni, 
3) Sprzedawca dostarcza towar nie odpowiadający wymaganiom określonym w § 1 umowy, 
4) zostanie złoŜony wniosek o ogłoszenie upadłości Sprzedawcy. 
2. Sprzedawca zobowiązany jest zawiadomić Kupującego o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 

pkt. a, d. 
§ 6 

 
Wykonawca oświadcza, Ŝe przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych i prawnych, Ŝe stanowi jego 
własność i nie jest przedmiotem zastawu.  

§ 7 
 

Sprzedający udziela Sprzedającemu 2 letniej gwarancji na zakupione materiały i w ramach gwarancji jest 
obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeŜeli wady te ujawnią 
się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Kupujący moŜe wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne rzeczy, niezaleŜnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
 

§ 8 
 

Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę o brakach lub wadach przedmiotu umowy w ciągu 30 dni 
od daty ich ujawnienia, natomiast Sprzedawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez 
Kupującego.   

§ 9. 
 
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania do 31 października 2012 roku. 
 



§ 10. 
 

Kupujący zastrzega sobie moŜliwość wykonania niniejszej umowy przez Centrum Integracji Społecznej w 
Polanowicach. 
 

§ 11. 
 
Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie pod rygorem 
niewaŜności. 

§ 12. 
 
 Przenoszenie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Kupującego.   

 

 
§ 13. 

 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla  siedziby 
Kupującego. 

§ 14. 
 

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 15. 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa  egz. otrzymuje Kupujący  jeden egz. 
Sprzedawca. 
 
 
 
 
 
                KUPUJĄCY                                                                  SPRZEDAWCA 
 
 
    
       ...............................................        .................................................. 
 
 
 
 
      …………………………………. 
                        Kontrasygnata  

 


