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Załącznik nr 3 do OGŁOSZENIA 
 
 
 

Umowa sprzedaży nr ZB/RL/……/2018 
 
Zawarta dnia…………….. roku pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji  
w Radomiu Spółka z. o. o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Wjazdowej 4,   
26-600 Radom  NIP 796-00-12-796  Regon 670673852  reprezentowanym przez: 
 

1. ………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………. 

 
zwanym dalej „ Kupującym”  

 
a 

…………………………………………………………………………………………………, 
reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „ Sprzedawcą” 
 
 

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania poza reżimem ustawy Prawo 
zamówień publicznych art. 4 pkt 8  (t.j. Dz. U. z  2015r. poz. 2164 z późn. zm) - zamówienie 
poniżej 30 000 euro. 
 

§ 1 
 
Przedmiotem umowy jest  zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych                 
na potrzeby MPK w Radomiu Sp. z o.o. 
Sprzedawca oświadcza, że dostarczane materiały eksploatacyjne są fabrycznie nowe, 
wolne od wad, pełnowartościowe, opakowane oryginalnie, posiadają znaki identyfikujące 
produkt, w szczególności znak towarowy produktu lub markę producenta artykułu. 
  

§ 2 
 
1. Realizacja umowy odbywać się będzie sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Kupującego, 

określanymi każdorazowo w zamówieniu i może być mniejsza lub większa niż wartość  
opisana w § 3 pkt 1 niniejszej umowy.   

2. Dostawa towaru do magazynu Kupującego tj. MPK w Radomiu Sp. z o. o,                             
ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom nastąpi w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, na 
koszt i ryzyko Sprzedawcy. 

3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu zamówione materiały 
eksploatacyjne w terminie 2 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego. 
 
 

§ 3 
 
1. Wartość umowy wynosi …………. zł netto (słownie: ……. ……………) w tym 23% VAT   

w kwocie …......... zł (słownie: …………..), brutto …………. zł                                            
(słownie: …………………………). 

2.  Strony ustalają zgodnie niezmienność cen jednostkowych materiałów eksploatacyjnych 
w okresie obowiązywania umowy (załącznik do zapytania) – niezależnie od wartości 
zamówionych materiałów eksploatacyjnych. 
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3. Jednostkowe ceny materiałów eksploatacyjnych są cenami uwzględniającymi wszystkie 
koszty Sprzedawcy, w tym w szczególności koszty załadunku, transportu, ubezpieczenia 
i rozładunku u Kupującego. 

4. Sprzedawca nie może żądać od Kupującego żadnych dodatkowych kwot na pokrycie 
ewentualnych innych kosztów powołując się na niedoszacowanie wartości. 

5. W przypadku zwiększenia dostaw ponad ilości wskazane w formularzu cenowym, 
Sprzedawca zastosuje cenę jednostkową zgodną z formularzem cenowym stanowiącym 
załącznik nr 1 do umowy. 
  

§ 4 
 

1. Za każdą zrealizowaną dostawę zamówionych materiałów eksploatacyjnych, 
Sprzedawca wystawi na rzecz Kupującego fakturę VAT. 

2. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty przelewem bankowym w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania faktury, na rachunek wskazany przez Sprzedawcę. 

3. Za termin dokonania zapłaty przyjmuje się datę przyjęcia przez bank Kupującego 
polecenia przelewu. 

4. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki zwrotu Sprzedawcy nieprawidłowo 
wystawionej faktury. 

5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Sprzedawcy ma prawo żądać od Kupującego 
zapłaty odsetek w wysokości ustawowej. 

 
 

§ 5 
 
1. Obowiązki Kupującego: 

a. Zgłaszanie szczegółowych zapotrzebowań na materiały eksploatacyjne w formie 
zamówień; 

b. Współdziałanie za Sprzedawcą w zakresie organizacji dostaw; 
c. Kontrolowanie jakości i ilości dostarczanych materiałów eksploatacyjnych; 
d. Przyjmowanie prawidłowo wystawianych faktur i terminowe rozliczanie należności 

za realizację przez Sprzedawcę niniejszej Umowy. 
2. Obowiązki Sprzedawcy: 

a. Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych zgodnie ze złożonym przez 
Kupującego zapotrzebowaniem w terminie określonym w §3 pkt 3; 

b. Usuwanie zgłoszonych przez Kupującego wad w terminie określonym w §7 pkt 2.  
c. Stosowanie cen jednostkowych zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 
 

§6 
 

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

jeżeli  Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności,  za które odpowiada 
Sprzedawca. 

2. Sprzedawca za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru zapłaci karę umowną             
w wysokości 5% obliczone od wartości partii towaru, która nie została dostarczona                
w terminie. 

3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie za 
dostarczony towar. 

4. W przypadku zastosowania cen wyższych niż oferowane w formularzu cenowym 
Sprzedawca zapłaci trzykrotność różnicy pomiędzy ceną z formularza ofertowego,                  
a ceną z faktury. 
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§ 7 

 
1. W przypadku wad ilościowych bądź jakościowych w dostarczanym towarze, Kupujący 

wezwie Sprzedawcę do ich usunięcia.   
2.  Sprzedawca jest zobowiązany usunąć wady jakościowe bądź ilościowe  

 w terminie 3 dni od wezwania go przez Kupującego. 
3.  W przypadku nie usunięcia przez Sprzedawcę wad ilościowych Kupujący zakupi 

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

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

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Kupującego                     
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 Sprzedawcy. 

7. Kupujący ma prawo potrącania należnych mu kar umownych wprost z faktur 
wystawionych przez Sprzedawcę na co Sprzedawca wyraża nieodwracalną zgodę. 

 
 

§ 8 
 
1. Umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy licząc od dnia  …………….. do …………r. 
 
 

§ 9 
 

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

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

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Kupującego. 

4. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy                    
z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 

 
§ 10 

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

Kupujący                                                                    Sprzedawca 


