
 

UMOWA 
 

 

zawarta w dniu  ..............................   w Opolu 

 

pomiędzy  Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 

  NIP: 754-30-23-121, REGON: 531412585 
reprezentowanym przez ………………………………………….. 

……………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Kupującym, 

 

a ................................................................................................. 

 

…………………………………................................................ 

zwaną/zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym. 

 

 

§ 1 

 

1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczania Kupującemu materiałów eksploatacyjnych do 

komputerów: 

- zgodnie z kosztorysem ofertowym Sprzedającego, stanowiącym załącznik do umowy, 

- do siedziby Kupującego: ul. 1 Maja 29 w Opolu, pok. 209, 

- w terminie: od ………………………………………….. do dnia 31 grudnia 2019 roku, 

sukcesywnie partiami według potrzeb Kupującego. 

2. Liczba zamawianych materiałów ma charakter szacunkowy. 

3. Szczegółowa ilość zamawianych poszczególnych rodzajów materiałów będzie określana 

przez Kupującego każdorazowo w zamówieniach. 

4. Ceny jednostkowe materiałów eksploatacyjnych wskazanych w ust. 1. pozostają 

niezmienne w całym okresie trwania umowy. 

 

§ 2 

 

1. Dostarczenie przez Sprzedającego odpowiednich partii Kupującemu następować będzie 

w terminie do 7 dni roboczych od chwili zamówienia. 

2. Transport i opakowanie - bezpłatnie. 

 

§ 3 

 

1. Za towar stanowiący przedmiot umowy Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę 

wynikającą z cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym Sprzedającego, 

a jego wartość nie może przekroczyć kwoty: 

............................... zł (netto), 

............................... zł podatek VAT, 

............................... zł (brutto), 

słownie: .......................................................... złotych (brutto). 

 

2. Zapłata następować będzie przelewem z konta Kupującego na konto Sprzedającego, 

w terminie 14 dni od daty potwierdzonego odbioru odpowiednich partii materiałów 

w miejscu dostawy i pokwitowania odbioru faktury. 



 

 

 

§ 4 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego pomyłek w przedmiocie dostawy, 

Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznej nieodpłatnej wymiany lub uzupełnienia 

danego towaru – nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia 

faksem lub e-mailem o pomyłce od Kupującego. 

2. Przedmiotem umowy są wyłącznie nowe produkty, których kody fabryczne wymieniono 

(o ile je wymieniono) w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego Sprzedającego, 

wyłącznie produkty oryginalne, wyprodukowane przez producentów drukarek, 
wymienionych w kosztorysie ofertowym. 

3. Sprzedający udziela na oferowane produkty pełnej gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc 

od daty dostarczenia produktów do siedziby Kupującego. 

4. W przypadku wadliwego działania w okresie gwarancyjnym materiałów eksploatacyjnych 

do drukarek komputerowych: 

a) po zgłoszeniu reklamacji faksem lub e-mailem przez Kupującego, Sprzedający ma 2 dni 

robocze na konfrontację w siedzibie Kupującego. Jeśli tego nie uczyni, stanowi to 

o automatycznym uznaniu reklamacji, 

b) w przypadku uznania reklamacji, w tym na zasadach określonych w ppkt a), Kupujący 

ma prawo wysłania reklamowanego produktu firmą kurierską na koszt Sprzedającego, 

c) Sprzedający w przypadku uznania reklamacji, w tym na zasadach określonych w ppkt 

a), zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć Kupującemu nowy produkt w miejsce 

reklamowanego w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania produktu wadliwego. 

 

§ 5 

 

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej, o której 

mowa w § 3 ust 1, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zależnych od 

Sprzedającego. 

2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej, o której 

mowa w § 3 ust.1, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zależnych od 

Kupującego, z wyłączeniem sytuacji określonej w ust.3. 

3. W razie wystąpienia 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 od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedający może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. W razie opóźnienia w realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa 

w § 2 ust.1 Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 1% wartości 

niedostarczonych w terminie materiałów, za każdy dzień roboczy opóźnienia. 

5. W razie opóźnienia w usuwaniu pomyłek w przedmiocie dostawy, w stosunku do terminu, 

o którym mowa w § 4 ust.1 Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 

5% wartości objętych pomyłką materiałów, za każdy dzień roboczy opóźnienia. 

6. W razie opóźnienia w realizacji zobowiązań gwarancyjnych, o których mowa w § 4 ust. 4 

ppkt c), Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 20 zł, za każdy 

dzień roboczy opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust.4 ppkt c). 

7. Kwota należna Kupującemu z tytułu kar umownych, o których mowa w § 5 ust.4, 5 oraz 

6 potrącona zostanie poprzez pomniejszenie przez Kupującego kwoty należnej 

Sprzedającemu za materiały dostarczone. 



 

8. Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

9. Sprzedający nie może bez zgody Kupującego dokonać cesji wierzytelności wynikających 

z realizacji niniejszej umowy na podmiot trzeci. 

 

§ 6 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

 

§ 7 

 

W sprawach nieunormowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8 

 

Wszelkie ewentualne spory wynikające na tle stosowania postanowień niniejszej umowy, 

strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia – właściwy 

rzeczowo i miejscowo dla Kupującego Sąd Powszechny. 

 

§ 9 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

KUPUJĄCY:      SPRZEDAJĄCY: 
  


