
UMOWA Nr      /      /2016/WAG 

W dniu ....................... 2016 r., w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego  WAG……..              

/2016 z dnia ……… 2016 r., pomiędzy Centrum Informatyki Statystycznej, 

al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, NIP: 701-023-61-79, REGON: 142396858, 

zwanym dalej „Kupującym” reprezentowanym przez: 

……………………………………….., 

a 

……………….. z siedzibą w (…-…..) ……….. przy ul. ……………, posiadającym  

NIP ………….. oraz REGON …………., wpisanym do ………………. pod numerem 

……………., zwanym dalej „Sprzedającym”, reprezentowanym przez:  

………………………………………..,  

została zawarta umowa treści następującej: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa środków czystości i materiałów BHP do Zakładu 

w Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu. 

2. Szczegółowy wykaz środków czystości i materiałów wraz z cenami jednostkowymi 

netto określa Formularz cenowy, stanowiący załącznik do umowy, z zastrzeżeniem ust. 

4. 

3. Środki czystości i materiały określone w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik 

do umowy, dostarczane będą do siedziby Zakładu w Radomiu adres: ul. Planty 

39/45 26-600 Radom, na podstawie zamówień na poszczególne rodzaje materiałów 

składanych sukcesywnie przez wskazanego w § 3 ust. 7 przedstawiciela Kupującego. 

Wymagana realizacja zmówień - w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia danego 

zamówienia. 

4. Ceny jednostkowe netto, o których mowa w ust. 2, nie podlegają zmianie w okresie 

obowiązywania umowy. 

5. Kupujący, w ramach kwoty określonej w § 5 ust. 1, zastrzega sobie prawo do zmiany 

ilości zamawianych środków czystości i materiałów lub zamówienia materiału nie 

wyszczególnionego w załączniku do umowy. W takim przypadku cena jednostkowa za 

zamawiany materiał nie wyszczególniony w załączniku do umowy zostanie 

każdorazowo ustalona przez Strony. 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

1. Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2016 r. lub do 

wyczerpania kwoty określonej w § 5 ust. 1, w zależności od tego która z tych 

okoliczności wystąpi pierwsza. 

 

 

 



§ 3 

Sposób realizacji umowy 

1. Dostarczanie środków czystości i materiałów BHP odbywać się będzie w częściach, na 

podstawie sukcesywnie składanych przez przedstawiciela Kupującego zamówień.  

2. Zamówienia przekazywane będą Sprzedającemu za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Sprzedający zobowiązuje się potwierdzić otrzymanie zamówienia w 

formie w jakiej je otrzymał. W zamówieniu określone zostaną rodzaj i ilość 

zamawianych środków czystości i materiałów. 

3. Sprzedający dostarczy środki czystości i materiały BHP do siedziby Zakładu 

w Radomiu przy ul. Planty 39/45, 26-600 Radom na koszt i ryzyko własne, 

w godzinach pracy kupującego, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00. 

4. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać środki czystości i materiały fabrycznie nowe, 

zgodne z wymogami i atestami jakościowymi oraz normami w zakresie oznakowania 

wyrobów, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, zgodne 

z obowiązującymi przepisami oraz w I gatunku.  

5. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać materiały w ciągu 3 dni roboczych, licząc od 

dnia otrzymania zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

6. Potwierdzeniem dostarczenia materiałów w ramach realizacji danego zamówienia lub 

realizacji reklamacji, o której mowa w ust. 9, lub reklamacji z tytułu gwarancji, o której 

mowa w § 4, będzie „dokument dostawy” (np. WZ) wystawiony przez Sprzedającego, 

podpisany przez przedstawiciela Kupującego odbierającego materiały. Dokument 

dostawy powinien zawierać podstawę dostawy (zamówienie z dnia, reklamacja z dnia 

itp.) 

7. Przedstawicielami Stron upoważnionymi do współdziałania przy realizacji niniejszej 

umowy, będą: ze strony Kupującego: ……….. tel. ……… , e-mail: ……………… 

i ……………., zaś ze strony Sprzedającego: ………………….tel. ……….., e-mail: 

…… 

8. Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 7, są uprawnione do uzgadniania na 

bieżąco spraw i terminów związanych z realizacją przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, 

że związane są warunkami ustalonymi w umowie. 

9. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych materiałów lub ich 

niezgodności asortymentowo-ilościowej w stosunku do zamówienia, Sprzedający 

zobowiązuje sie wymienić materiały wadliwe na nowe, wolne od wad, lub uzupełnić 

braki w dostawie pod względem asortymentowo-ilościowym własnym transportem i na 

własny koszt, w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia 

reklamacji.  

§ 4 

Gwarancja 

Na dostarczone materiały Sprzedający udziela gwarancji jakości obejmującej termin 

ich przydatności do użycia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Bieg terminu 

rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia podpisania dokumentu, o którym 

mowa w § 3 ust. 6. 
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§ 5 

Wartość i warunki płatności 

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za środki czystości i materiały objęte przedmiotem 

umowy maksymalną kwotę brutto ……. zł (słownie zł ………. ). 

2. Płatności za dostarczone materiały będą realizowane sukcesywnie po zrealizowaniu 

złożonego przez przedstawiciela Kupującego zamówienia, na podstawie oryginału 

faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego z dołączonym do niej dokumentem 

dostawy, o których mowa w § 3 ust. 2. Faktury za dostawy zrealizowane w grudniu 

przedłożone zostaną najpóźniej do dnia 15 grudnia 2016 r. 

3. Należność za dostarczone materiały obliczana będzie jako iloczyn ich cen 

jednostkowych brutto określonych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do 

umowy i ilości materiałów dostarczonych na podstawie zamówienia, o którym mowa w 

§ 3 ust. 1 i 2, plus podatek VAT, obliczony wg. stawki ……..%.  

4. Należność wynikającą z faktury Kupujący zapłaci przelewem na rachunek bankowy 

Sprzedającego wskazany na fakturze, w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. 

5. Za dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 4, uważa się złożenie przez Kupującego 

w tym terminie polecenia przelewu w banku Kupującego. 

§ 6 

Kary umowne 

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne, które będą naliczane w następujących 

okolicznościach i wysokościach: 

1) za opóźnienie dostarczenia materiałów określonych w danym zamówieniu, w 

wysokości 0,5% ceny materiałów objętych tym zamówieniem, za każdy dzień 

opóźnienia,  

2) za opóźnienie dostarczenia materiałów w ramach realizacji reklamacji, o której 

mowa w § 3 ust. 9, albo opóźnienie dostarczenia materiałów w stosunku do 

terminów określonych w warunkach gwarancji, o której mowa w § 4, w 

wysokości 0,5% łącznej kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Kupującego – w wysokości 

5% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1. 

2. Sprzedający wyraża zgodę na potrącenie z faktur kwot kar umownych. 

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Umowa ulega rozwiązaniu w dacie realizacji zamówień których łączna cena osiągnie 

kwotę ustaloną jako maksymalną w § 5 ust. 1 

2. W przypadku niedotrzymania co najmniej trzech terminów dostarczenia materiałów, 

Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wynagrodzenia i naliczenia 

kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  



4. W przypadku gdy wartość wadliwych materiałów przekroczy 10% ceny dostarczonych 

materiałów Kupujący może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Sprzedającego i naliczyć karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Spory wynikłe z umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy miejscowo dla 

siedziby Kupującego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane tylko w formie 

pisemnej. 

4. Sprzedający nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 

zgody Kupującego wyrażonej na piśmie. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden 

egzemplarz dla Sprzedającego i dwa dla Kupującego. 

 

 

KUPUJĄCY         SPRZEDAJĄCY 

 

 

 

 


