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ZAŁĄCZNIK NR 1                         
Zawarta w dniu ........................w Częstochowie pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna                            
w Częstochowie  ul. Jaskrowska 14/20, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057953, kapitał zakładowy w kwocie 
101.074.600,00 PLN, pokryty w całości, reprezentowanym przez:   
…………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Sprzedawcą” 
a 
………………………………… , reprezentowanym przez:  ………………………………………… 
zwanym dalej „Kupującym” 
 
o następującej treści: 

§ 1 
1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa fabrycznie nowe, kompletne, pełnowartościowe,                   

w oryginalnych opakowaniach producenta tablety ……………………… wraz z wyposażeniem,               
o parametrach zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr TZ.261.34.2017,               
w ilości 126 sztuk. 

§ 2 
1. Sprzedawca dostarczy tablety wraz z wyposażeniem objęte umową na własne ryzyko do siedziby 

Kupującego w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej  14/20, w dniu roboczym, w godzinach od 07:00 do 
13:30. 

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu sprzętu. 
3. Tablety wraz z wyposażeniem objęte umową Sprzedawca dostarczy  nie później niż do 22.12.2017 r. 

 
§ 3 

1. Za przedmiot umowy, określony w § 1 Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę umowną wynoszącą 
………………………zł za jeden tablet wraz z wyposażeniem. 

2. Cena podana w ust. 1 zawiera należny podatek VAT. 
3. Cena ustalona w umowie jest stała i nie podlega zmianie. 
4. Łączna cena przedmiotu umowy przy ilościach określonych w § 1 ust 1 stanowi kwotę 

………………………………………zł (słownie:…….…………………………………) w tym  należny 
podatek VAT. 

5. Cena, o której mowa w ust. 4 uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy, tj. koszty 
załadunku, transportu, rozładunku dostawy. 
 

§ 4 
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT na rachunek 
bankowy Sprzedawcy w...................... nr ............................ 

 
§ 5 

1. Sprzedawca  oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP..................... 
2. Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP 573-000-38-41. 
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§ 6 

1. Sprzedawca ustanawia ……………………………jako osobę do kontaktów roboczych   z Kupującym, 
tel. …………………………………………… 

2. Kupujący ustanawia………………………………….. jako osobę do kontaktów roboczych                      
z Sprzedawcą, tel. ………………………………………….. 

 
§ 7 

Sprzedawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska 
oraz wyraża zgodę na przeprowadzenie ewentualnego auditu zewnętrznego strony drugiej  w tym zakresie. 

§ 8 

W razie przekroczenia przez Sprzedawcę terminu, o którym mowa w § 2 Kupujący zastrzega sobie prawo 
odstąpienia od umowy, z przyczyn będących po stronie Sprzedawcy, w terminie 2 dni. 

§ 9 
1. Sprzedawca udziela ......... (nie mniej niż 12 m-ce) miesięcznej gwarancji  na przedmiot umowy od dnia 

wydania towaru Kupującemu. 
2. Serwis  Sprzedawcy  zobowiązany jest wykonywać naprawy gwarancyjne uszkodzonego sprzętu                  

w ciągu 7 dni roboczych od mailowego zgłoszenia Kupującego. 

3.  W przypadku gdy naprawa nie będzie mogła być zrealizowana w tym terminie, Sprzedawca  
zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć  sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych od 
uszkodzonego.  

4. W przypadku gdy ewentualne uszkodzenie nie będzie kwalifikowało się do naprawy Sprzedawca  
zobowiązany jest do bezpłatnego wymienienia uszkodzonego sprzętu na nowy, niewadliwy. 

§ 10 

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną: 

a. za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Sprzedawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, określonego w § 3 
ust.4 niniejszej umowy, 

b. za zwłokę w dostarczeniu  przedmiotu umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, 

c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  w wysokości 
0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Kupujący może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 
§ 11 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 12 
Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy właściwy dla 
Kupującego. 

§ 13 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
       Kupujący:       Sprzedawca:   


