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Załącznik nr 3 
 

PROJEKT 
Umowa dostawy  
ZB/RL/……/2017 

 
Zawarta w dniu ……………………. Roku w Radomiu, pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwo 
Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o., ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom, reprezentowanym przez: 
1. ………………………………. 
2. ………………………………., 
zwanym dalej Zleceniodawcą 
a 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 
…………………………………. 
zwanym dalej Zleceniobiorcą. 
 

§ 1 
 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż artykułów bhp i chemii gospodarczej zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. 
 

§ 2 
 
1. Realizacja kontraktu odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem 

Zleceniodawcy i może być mniejsza lub większa niż wartość szacunkowa opisana w § 3 
niniejszej umowy. Zapotrzebowanie określające rodzaj i ilość zamówionych artykułów 
zostanie przesłane faksem i potwierdzone przez Zleceniobiorcę. Zakres dostaw określa 
wykaz stanowiący załącznik nr 1. 

2. W przypadku wyczerpania limitu dostarczanych artykułów bhp i chemii gospodarczej       
w danym asortymencie dopuszcza się zmiany ilościowe ujęte w załączniku. 

 
§ 3 

 
1. Ceny jednostkowe artykułów bhp i chemii gospodarczej określa załącznik do zapytania 

ofertowego. 
2. W okresie obowiązywania umowy powyższe ceny nie podlegają żadnym zmianom. 
3. Wartość umowy wynosi ……………… zł netto (słownie: …………………………..), 

…………………………… zł brutto (słownie: ……………………………….) w tym VAT        
w  kwocie ……………………zł (słownie: ……………………………….), przy czym 
wykonanie zamówienia i dostawy o mniejszej wartości nie rodzi po stronie Zleceniobiorcy 
żadnych roszczeń. 

 
§ 4 

 
1. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar cenę zgodną z cennikiem, 

stanowiącym załącznik nr 1. 
2. Zapłata za dostarczoną partie towaru nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty 

przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zleceniobiorcę. 

 
§ 5 

 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 
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1. Zleceeniobiorca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 5% wartości 

kontraktu, gdy Zleceniodawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Zleceniobiorca. 

2. Zleceniobiorca za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru zapłaci odsetki 
ustawowe obliczone od wartości partii towaru, która nie została dostarczona w terminie. 

3. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w 
zapłacie za dostarczony towar. 

 
§ 6 

 
1. W przypadku wad ilościowych bądź jakościowych w dostarczanym towarze 

Zleceniodawca wezwie Zleceniobiorcę do ich usunięcia. 
2. Zleceniobiorca jest zobowiązany usunąć wady jakościowe bądź ilościowe w terminie 3 

dni od wezwania go przez Zleceniodawcę. 
3. W przypadku nie usunięcia przez Zleceniobiorcę wad ilościowych Zleceniodawca zakupi 

brakującą ilość towaru od innego dostawcy, a koszty wynikające z tego tytułu będą 
obciążały Zleceniobiorcę. 

4. W przypadku nie usunięcia wad jakościowych Zleceniodawca zwróci Zleceniobiorcy na 
jego koszt dostarczony towar a następnie zakupi towar o prawidłowych parametrach od 
innego dostawcy a koszty wynikające z tego tytułu będą obciążały Zleceniobiorcę. 

5. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zleceniodawcę w 
związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem każdorazowego zamówienia. 

6. Nieodpowiednia jakość dostarczonych towarów powodująca zgłaszanie reklamacji 
przekraczających 15% dostaw będzie podstawą do natychmiastowego rozwiązania 
umowy z winy Zleceniobiorcy. 

 
§ 7 

 
1. Umowa zawarta jest na okres 1 roku licząc od dnia podpisania umowy tj. ………… 
2. Dopuszcza się wcześniejsze rozwiązanie umowy przez każdą ze stron z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
 

§ 8 
 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 

ZLECENIODAWCA      ZLECENIOBIORCA 
    
 
 
 
 

 


