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W dniu ……………………….. r. w Mokrsku, pomiędzy 

Gminną Biblioteką Publiczną w Mokrsku 

Mokrsko 233 

98-345 Mokrsko 

NIP: 832-207-48-47 

REGON: 1017132288 
 
reprezentowaną przez Dyrektora Renatę Cieślak 

przy kontrasygnacie Głównej księgowej Agnieszki Gardyan 

zwaną dalej „Kupującym”, 

a firmą 

……………………………. 

 

 

 
reprezentowaną przez ……………………………………….. 
 

zwanym dalej „Sprzedawcą” 

 
została zawarta umowa o następującej treści:  

§§  11 

Niniejsza umowa jest rezultatem udzielenia zamówienia w trybie rozeznania ofertowego  na podstawie  
Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości  

30 000 Euro w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokrsku. 
  

§§  22  

PPrrzzeeddmmiioott  uummoowwyy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa zestawu nagłośnieniowo - oświetleniowego dla Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Mokrsku (zwanego dalej „zestawem”), zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 

……………………… r. 

22..  Razem z dostarczanym sprzętem Sprzedawca przekaże Kupującemu komplet wymaganej dokumentacji 

(karty gwarancyjne producenta, certyfikaty bądź świadectwa dopuszczenia do bezpiecznego używania, 

instrukcje użytkowania itp).  

§§  33  

WWaarruunnkkii  ppłłaattnnoośśccii 

1. Wartość opisanego w §2 przedmiotu umowy, opiewa na kwotę brutto …………………….  złotych 

(słownie złotych:  ………………………………………..) zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym 

integralną część umowy. 

2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje sprzedaż i dostawę przedmiotu umowy do siedziby Kupującego 

wraz z rozładunkiem i przemieszczeniem do miejsca wskazanego przez Kupującego. 

3. Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na fakturze,                   



w terminie  do 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury 

VAT.  

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru, podpisany przez strony bez zastrzeżeń.  

5. Kupujący nie wyraża zgody na przelew wierzytelności Sprzedawcy na rzecz osób trzecich. 

66..  W przypadku nie uregulowania przez Kupującego płatności w terminie określonym w ust. 3, Kupujący 

zapłaci Sprzedawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.  

§§  44  

TTeerrmmiinn  wwyykkoonnaanniiaa  zzaammóówwiieenniiaa 

11..  Dostawę wynikającą z niniejszej umowy Sprzedawca zrealizuje w terminie zgodnym  ze złożoną ofertą, 

tj.: do …………………………..   

22..  Za dzień dostawy przyjmuje się datę podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru,                      

o którym mowa w § 3 ust. 5.  

§§  55  

OOddbbiióórr  pprrzzeeddmmiioottuu  uummoowwyy 

1. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru niezgodności, z parametrami określonymi w zapytaniu 

ofertowym lub wad, Sprzedawca będzie zobowiązany do ich wymiany na własny koszt w ciągu 

2 (dwóch) dni od dnia zgłoszenia ich do wymiany, pod warunkiem, że dostawa nastąpi nie 

później niż przed upływem terminu, o którym mowa w § 4 ust.1. 

2. Kupujący zastrzega sobie prawo nieodebrania dostarczonego sprzętu, jeżeli nie będzie on 

odpowiadać parametrom technicznym i jakościowym, opisanym w zapytaniu ofertowym. 

3. Dostawa sprzętu, niezgodnego z zapytaniem ofertowym lub wadliwego nie stanowi wykonania 

przedmiotu umowy. 

 

§§66  

WWaarruunnkkii  ggwwaarraannccjjii 

1. Sprzedawca udziela na zakupiony artykuł wymieniony w §2 ust. 1 gwarancji i rękojmi na okres …. 

miesięcy, której bieg rozpoczyna się od daty dostarczenia artykułu do siedziby Kupującego. 

22..  Sprzedawca zobowiązuje się załatwić zgłoszone reklamacje w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

powiadomienia wymieniając wadliwe na wolne od wad.  

§§77  

KKaarryy  uummoowwnnee 

1. Sprzedawca zobowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 20% ceny brutto                      

w przypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca. 

2. Sprzedawca zobowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości: 0,1 % wartości 

przedmiotu umowy, którego Sprzedawca nie dostarczył w terminie, lub nie wymienił na zgodny 

z parametrami, lub wolny od wad, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy. 

3. Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej na 

zasadach zawartych w Kodeksie Cywilnym. 

44..  Kupujący ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Sprzedawcy lub 

wystawienie noty księgowej.  



§§  88  

RReepprreezzeennttaaccjjaa  ssttrroonn  ddoo  cceelluu  rreeaalliizzaaccjjii  uummoowwyy 

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają Pana/Panią Renatę Cieślak 

reprezentującego Kupującego oraz Pana/Panią   ……………………………  reprezentującego Sprzedawcę.  

§§  99  

PPoossttaannoowwiieenniiaa  kkoońńccoowwee 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać 

polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane rozstrzygnięciu 

przez sąd, miejscowo właściwy dla siedziby Kupującego. 

3. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

4. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Sprzedawcy z dnia …………………………… r. 

 

 

KKUUPPUUJJĄĄCCYY      SSPPRRZZEEDDAAWWCCAA 

 

 

KKOONNTTRRAASSYYGGNNAATTAA    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


