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UMOWA  KUPNA-SPRZEDAŻY 
(WZÓR) 

 
zawarta w dniu ....................................r. w Trzciance pomiędzy Zespołem Szkół Rolniczym  
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance 
 
zwanym dalej Kupującym 

a 
Firmą ............................................................................................. reprezentowaną przez: 
......................................................................................... 
 
zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym. 
 
W związku z wyborem oferty Sprzedającego na podstawie przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie  zamówienia publicznego, zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), w trybie przetargu 
nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa do siedziby Kupującego ładowarki 

teleskopowej, spełniającej wymagania określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Sprzedający oświadcza, że dostarczone urządzenie jest dopuszczone do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, fabrycznie nowe, w pełni sprawne i odpowiada 
standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia 
urządzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz że jest wolne 
od wad prawnych i fizycznych. 

 
§ 2 

Termin wykonania zamówienia  
 

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do dnia ……………. 2018r. 
2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wymieniony w § 1 własnym 

transportem,  na własny koszt i ryzyko, do siedziby Kupującego. 
3. Z czynności dostarczenia urządzenia sporządzony zostanie protokół odbioru.  
4. Zamówienie uważa się za wykonanie w dniu podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

 
§ 3 

Cena przedmiotu umowy 
 

1. Strony ustalają, iż za realizację przedmiotu umowy Kupujący zapłaci wynagrodzenie 
umowne w wysokości: 

       netto.......................... zł  plus podatek  VAT ............% tj. ....................zł . 
       Razem brutto ...................................zł/ słownie: ........................................./. 
        
2. Wszelkie koszty związane z cłem, opłatami i podatkami obowiązującymi w dniu dostawy 

na terytorium RP urządzenia ponosi Sprzedający. 
 

§ 4 
Odbiór i warunki płatności 



ZSRCKU 4/2018 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 

 
1. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru 

przedmiotu umowy. Protokół taki zostanie podpisany przez Kupującego wyłącznie w 
przypadku stwierdzenia pełnej zgodności dostarczonego urządzenia z wymaganiami 
określonymi w załączniku nr 1 do umowy oraz po dostarczeniu wszystkich niezbędnych 
dokumentów, w tym karty gwarancyjnej i instrukcji obsługi w języku polskim.  

2. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń przedmiot umowy nie zostanie odebrany do 
czasu usunięcia przez Sprzedawcę przyczyn wszystkich zastrzeżeń.  

3. Do chwili podpisania protokołu odbioru wszelka odpowiedzialność za przedmiot umowy 
spoczywa po stronie Sprzedawcy. 

4. Faktura musi zawierać następujące dane: 
Nabywca:  
Powiat Nowotomyski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, NIP: 788-19-17-876 
 
Odbiorca: 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, Trzcianka 15a, 64-316 
Kuślin, NIP: 788-10-04-696 

 
5. Zapłata będzie dokonana przelewem przez Nabywcę w terminie 30 dni od doręczenia 

Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
6. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Nabywcy. 
7. Nabywca nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłaty na 

poczet realizowanej dostawy. 
. 

 
§ 5 

Kary umowne 
 

1.  Sprzedający zapłaci  Kupującemu karę umowną: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedającego w wysokości 10%             

wynagrodzenia umownego określonego w §3 ust. 1; 
b) za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto 

określonego w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak łącznie nie więcej niż 15% 
wartości wynagrodzenia umownego §3 ust. 1. 

c) z tytułu niedochowania warunków gwarancji jakości określonych w §6 ust. 2 umowy – w 
wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset zł 00/100) za każdy taki przypadek. 

2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Kupującego, w 
wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1, za wyjątkiem okoliczności określonych art. 
145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Strony ustalają, że Kupujący ma prawo do odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia umownego Sprzedawca naliczać będzie Kupującemu 
odsetki ustawowe. 

 
§ 6 

Rękojmia i gwarancja jakości 
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1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu dostawy na 

zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
2. Określa się następujące warunki gwarancji jakości: 

- Gwarancja jakości na wszystkie podzespoły na okres ………………… miesięcy, 
- serwis gwarancyjny w siedzibie Kupującego, 
- czas reakcji na awarię – 24 godziny od chwili pisemnego zgłoszenia awarii, 
- realizację naprawy w ciągu 60 godzin od chwili pisemnego zgłoszenia awarii, 
- na czas naprawy przekraczający 60 godzin Sprzedawca zapewnia sprzęt zastępczy, o 

porównywalnych parametrach użytkowych.  
3. Wady jakościowe będą dochodzone w ramach gwarancji jakości lub rękojmi. 
 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

 
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nie uregulowanych  w umowie będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa zamówień publicznych i inne obowiązujące przepisy  prawa 
polskiego 

3. Ewentualne spory rozpoznawane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby 
Kupującego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa  
egzemplarze dla Kupującego i jeden egzemplarz dla Sprzedawcy. 

 
 
     K u p u j ą c y                      S p r z e d a j ą c y  

 
 
 
.......................................                                ............................................. 
 

 
 


