
 

UMOWA KUPNA  nr …… /D/2017 

 

 

Zawarta w dniu …………………. pomiędzy: 

 

Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 

reprezentowanym przez Panią Joannę  Kamolę – Okońską – Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Licealnych i Technicznych nr 1, na podstawie pełnomocnictwa  nr ZSLiT.012.11.2017 z dnia 5 

maja 2017 r.,  Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, ul. Wiśniowa 56, 02-

520 Warszawa, zwanej w dalszych postanowieniach umowy KUPUJĄCYM 

 

 
a  

 
…………………………………….. ………pod nazwą ………. z adresem …….………….., 

REGON …………………… Nr NIP ………. zwany w dalszych postanowieniach umowy 

SPRZEDAWCĄ 

 

Podstawę  zawarcia umowy stanowi  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych.  (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami). 

 

§ 1 

Na podstawie niniejszej umowy (dalej: „Umowa”) Sprzedawca zobowiązuje się 

sprzedać kupującemu materiały elektryczne zgodnie z specyfikacją stanowiącą 

załącznik nr 1 do umowy zwanych w dalszych postanowieniach Umowy towarem, 

dostarczyć towar Kupującemu i wydać go Kupującemu w miejscu jego siedziby, a 

Kupujący zobowiązuje się dostarczony towar zgodnie z postanowieniami Umowy 

odebrać i zapłacić cenę sprzedaży ustaloną w Umowie. 

 

§ 2 

1. Cena sprzedaży materiałów elektrycznych  o których  mowa w §1 zgodnie ze 

złożoną Kupującemu ofertą wynosi ……………… zł netto (słownie:  



…………………..) + podatek VAT 23% ………………..razem brutto 

…………słownie (………………..). 

 

§ 3 

1. Dostarczenie i odbiór towaru  Strony umowy ustalają do 10 dni od daty 

podpisania Umowy przez wszystkie strony. 

2. Faktura zostanie wystawiona na Kupującego - Miasto stołeczne Warszawa, 

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, zaś odbiorcą i 

płatnikiem będzie Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, ul. 

Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa 

3. Faktura zostanie przekazana na adres: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych 

nr 1, ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa 

 

§ 4 

1. Sprzedawca zapewnia, że towar nie jest obciążony prawami ani roszczeniami osób 

trzecich, a w szczególności, że zawarcie i wykonanie przez Sprzedawcę  niniejszej 

umowy nie wymaga żadnych zezwoleń osób trzecich. 

2. Sprzedawca udziela gwarancji na dostarczony towar na okres 24  miesięcy. 

3. Kupujący może odmówić odbioru towaru w przypadku, gdy towar nie będzie 

dostarczony w ilości zamówionej lub w stanie kompletnym, bądź stan techniczny 

towaru  będzie wskazywał na jego uszkodzenie. 

 

 

§ 5 

Strony Umowy ustalają, iż Kupujący zapłaci cenę brutto za towar przelewem na 

rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez …………………………., nr 

rachunku: …………………………………..w terminie 21  dni licząc od dnia dostarczenia 

przez Sprzedawcę prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 6 

1. Wszelkie uwagi i ewentualne reklamacje Kupujący przekaże w formie pisemnej 

bezpośrednio do Sprzedającego. 

2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej 

dostarczenia przez Kupującego.  



 

§ 7 

Kupujący może odstąpić od Umowy w przypadku nie przestrzegania przez 

Sprzedającego któregokolwiek z warunków umowy w trybie natychmiastowym. 

 

§8 

1. Za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego §1 

Kupujący  obciąży Sprzedawcę  karą umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto za każdy dzień opóźnienia.  

2. Kupujący  może dochodzić  odszkodowania ponad wymiar kar umownych, na 

zasadach ogólnych. 

§ 9 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową  mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 10 

1. Sprzedawca  oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, 

a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 

informację publiczną w rozumienie art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. 

o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1764), która podlega 

udostępnieniu w trybie przedmiotowej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Sprzedawca wyraża  zgodę na udostępnienie w trybie ustawy o której mowa w ust. 

1 zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych  w zakresie 

obejmującym imię i nazwisko oraz firmę. 

 

§ 11 

Niniejsza umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  

2 egzemplarze dla Kupującego, 1 egzemplarz dla Sprzedawcy. 

 

 

SPRZEDAWCA                                                                       KUPUJĄCY 


