WZÓR - UMOWA kupna sprzedaży Nr S……2021
Zawarta w dniu ……………..…. roku w Brynku pomiędzy:
PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek mające swą siedzibę w Brynku ul. Grabowa 3
42-690 Tworóg zwane w dalszym tekście „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez:
mgr inż. Janusza Wojciechowskiego – Nadleśniczego
a ………………….. NIP ………………... REGON ……………….reprezentowanym przez:
…………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1.
Kupujący i sprzedający przyjmują do wykonania następujący przedmiot umowy:
dostarczenie i sprzedaż odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony
indywidualnej zgodnie z zapytaniem cenowym zn.spr SA.143.8.2021 z dnia 20.08.2021r.
§ 2.
Termin dostawy odzieży i pozostałych artykułów do ………………………...
§ 3.
1.
Artykuly zostaną dostarczone w rozmiarach zgodnych z wymiarami uczniów,
będącymi załącznikiem do niniejszej umowy
2.
Ologowanie odzieży nastąpi zgodnie z wymogami identyfikacji wizualnej, będącej
załącznikiem do niniejszej umowy
3.
Odzież niepasująca na uczniów, zostanie wymieniona na prawidłowy rozmiar na koszt
Wykonawcy.
4.
W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekraczającego 7 dni
kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności ustalenia
dodatkowego terminu dostawy.
§ 4.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę ……….. zł netto
……………………. brutto, słownie złotych: ………………………………………………….
Płatność za dostarczone artykuly będzie dokonywana w terminie 14 dni od daty wystawienia
faktury, przelewem na konto podane na fakturze.
§ 5.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy, są:
ze strony Zamawiającego …………..
ze strony Wykonawcy ……………………...
§ 6.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikłe z tej umowy rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla
Zamawiającego.
§ 7.
Strony ustalają, że jakiekolwiek wierzytelności przypadające jednej ze stron z tytułu realizacji
niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie (przelane) bez uprzedniej
zgody dłużnika.

§ 8.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
A/ za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 25% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy,
B/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
A/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę zlecenia z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Zleceniodawca, w wysokości 25% wynagrodzenia umownego.
3. Zapłata kary umownej nie zwalnia dłużnika od obowiązku pełnego wyrównania szkody
poniesionej przez Zamawiającego, jeżeli wykaże, iż poniósł stratę w wysokości
przenoszącej wielkość zastrzeżonej kary umownej (art.484 & 1 zd.2 kc) lub szkoda
powstała z innego tytułu.
§ 9.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony.
§ 10.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.
Zamawiający:

……………………………

Wykonawca:

…………………………………………..

