
 

        PROJEKT 

 

UMOWA SP 6 NR ..../2018  

Zawarta dnia ........................... 2018 r. w Świebodzinie pomiędzy Gminą Świebodzin,  

ul. Rynkowa 2, Szkołą Podstawową nr 6 im. K. Makuszyńskiego, os. Łużyckie 28,  

66-200 Świebodzin, zwaną dalej w treści umowy „Kupującym” reprezentowanym przez:  

mgr Grażynę Chmielewską – Dyrektora Szkoły przy kontrasygnacie Danuty Hekawy – 

Głównej Księgowej,  

a Firmą ....................................................................................................................................... 

KRS............................, NIP: ................................, Regon: ...................................................... 

zwaną dalej „Sprzedawcą”, w imieniu której występuje ........................................................... 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na podst. art. 4 pkt 8 

cytowanej ustawy, zgodnie z Zarządzeniem nr 678/B/2017 Burmistrza Świebodzina z dnia                   

27 lutego 2017 r.  

 

§ 1 Przedmiot zakupu 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa automatu czyszcząco-zbierającego zasilanego 

sieciowo do Szkoły Podstawowej nr 6 im. K. Makuszyńskiego  w Świebodzinie, zgodnie  

z formularzem ofertowym, który stanowi integralną część umowy.  

2. Sprzedawca oświadcza, że dostarczony produkt zostanie oznaczony ważnym certyfikatem 

zgodności z właściwymi dla danego towaru normami PN-EN wydanymi przez jednostki 

certyfikujące wyroby, spełniają warunki bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicz-

nych szkołach i placówkach i mogą być przez nie nabywane.  

 

§ 2 Przekazanie produktów 
1. Sprzedawca zapewni dostarczenie towaru będącego przedmiotem umowy do Szkoły 

Podstawowej nr 6 im. K. Makuszyńskiego w Świebodzinie na własny koszt, w opakowaniu 

zapewniającym całość, nienaruszalność i zabezpieczającym przed uszkodzeniem.  

2. Sprzedawca dostarczy Kupującemu przedmiot umowy określony w §1 w terminie najpóźniej  

do dnia 30 czerwca 2018 r.  

3. Z chwilą wydania Kupującemu przedmiotu umowy, na niego przechodzi ryzyko utraty lub 

uszkodzenia wyrobów.  

4. Towar pozostaje własnością firmy ........................... aż do wypełnienia wszystkich zobowiązań 

Kupującego wynikających z niniejszej umowy.  

 

§ 3 Cena sprzedaży 
1. Za odebrany towar Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę określoną przez Sprzedawcę 

wynoszącą ........................... zł brutto.  

     słownie: ....................................................................................................złotych ..../100 brutto.  

     Wymieniona cena nie ulega renegocjacji przez okres trwania umowy.  

2. Cena obejmuje opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem w czasie transportu.  

3. Należna kwota zostanie zapłacona przez Kupującego na podstawie doręczonej mu przez   

Sprzedawcę prawidłowo wystawionej faktury, w okresie 21 dni od jej otrzymania, przelewem, 

na wskazany w fakturze rachunek bankowy Sprzedawcy.  

 

 

 

 



 

 

§ 4 Gwarancja 

1. Sprzedawca udziela Kupującemu 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot sprzedaży.  

12 miesięczny termin gwarancji rozpocznie się z chwilą przekazania produktu Kupującemu. 

Dojazd serwisu bezpłatny. Warunki gwarancji nie wymagają od użytkownika wykonywania 

płatnych, okresowych przeglądów. 

2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu dokument (kartę) gwarancyjną na  

Produkt.  

3.  Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia uszkodzeń wynikłych w trakcie 

trwania gwarancji, w ciągu 14 dni od pisemnego zgłoszenia. W przypadku konieczności 

sprowadzenia części zamiennych bezpośrednio od producenta, termin naprawy gwarancyjnej 

zostanie przedłużony do 30 dni.  

4. Sprzedawca gwarantuje Kupującemu, że Produkty dostarczone w ramach niniejszej umowy 

będą wolne od wad fizycznych.  

 

§ 5 Postanowienia końcowe 
1. Kupujący (zamawiający) zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty związane z realizacją 

zlecenie w przypadku odstąpienia od umowy lub w przypadku nieterminowej płatności.  

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana 

załączników do umowy następować będzie poprzez samo zastąpienie starego załącznika 

nowym, z dokonaniem o tym wzmianki na dokumencie starego i nowego załącznika oraz 

opatrzeniem jej datą i podpisami Stron.  

3. Spory, jakie mogą wyniknąć z tej umowy, będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy 

dla Miasta Świebodzin.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla 

Sprzedawcy a dwa dla Zamawiającego.  

 

 

KUPUJĄCY:                                                                                                   SPRZEDAWCA:  

1. ................................................      1. ............................................  

2. ................................................ 

 


