
 

Załącznik Nr 7 

 

 

UMOWA wzór  

zawarta w Olecku dnia ………….. w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) pomiędzy:  
Powiat Olecki - Zespół Szkół Technicznych w Olecku, Plac Zamkowy 2, 19-400 Olecko, 

reprezentowanym przez:  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
zwanym w dalszej części Umowy „Sprzedającym”  
a ....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez: ……………………………………………….…………………… 
zwanym w dalszej części Umowy „Kupującym”  
łącznie zaś zwanymi „Stronami”, o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem  umowy jest sprzedaż uszkodzonych środków trwałych: 
a) Część I: Wiertarka współrzędnościowa* 

b) Część II: Piła tarczowa przecinarka* 

c) Część III: Spawarka* 

d) Część IV: Ostrzałka do noży* 

e) Część V: Frezarka uniwersalna* 

* niepotrzebne skreślić 
 

1. Kupujący zobowiązuje się zrealizować zakup, o którym mowa w ust. 1, zgodnie ze 

szczegółowym opisem i specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy. 
§ 2 

       Termin wykonania umowy od dnia ………………………… do dnia ………………….. 
 

§ 3 
1. W sprawach realizacji umowy strony porozumiewają się za pośrednictwem telefonu i poczty 

elektronicznej. 
2. Strony w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przekażą sobie dane kontaktowe osób 

wyznaczonych do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu umowy, zawierające: 

imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej. 
3. W przypadku, gdy Kupujący nie przekaże danych, o których mowa w § 3 ust. 2, Sprzedający,  

w sprawach realizacji umowy,  wykorzysta dane kontaktowe Kupujący zawarte w ofercie. 
4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Sprzedającego jest: 

............................................... 
5. Osobą uprawnioną ze strony Sprzedającego  do jednoosobowego podpisywania dokumentów 

podlegających akceptacji Sprzedającego na podstawie niniejszej umowy, niezależnie od osób 

uprawnionych do reprezentacji Sprzedającego, jest ……………………………………. 
6. Niezależnie od sposobów porozumiewania się określonych w § 3 ust. 1 Kupujący będzie 

zobowiązany do osobistego stawienia się w siedzibie Sprzedającego, jeżeli Sprzedający uzna to za 

konieczne. 
§ 4 

1. Całkowita wartość brutto umowy wynosi ……………….. złotych (słownie: 

…………………………zł), w tym należny podatek VAT …………..…………. złotych (słownie 



…………………….……...…. zł) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy. 

z czego:  
a) Część I: Wiertarka współrzędnościowa*   ……………….. złotych (słownie: 

…………………………zł), w tym należny podatek VAT …………..…………. złotych (słownie 
…………………….……...…. zł) 

b) Część II: Piła tarczowa przecinarka*  ……………….. złotych (słownie: …………………………zł), w 
tym należny podatek VAT …………..…………. złotych (słownie …………………….……...…. zł) 

c) Część III: Spawarka*  ……………….. złotych (słownie: …………………………zł), w tym należny 
podatek VAT …………..…………. złotych (słownie …………………….……...…. zł) 

d) Część IV: Ostrzałka do noży*  ……………….. złotych (słownie: …………………………zł), w tym 
należny podatek VAT …………..…………. złotych (słownie …………………….……...…. zł) 

e) Część V: Frezarka uniwersalna*  ……………….. złotych (słownie: …………………………zł), w tym 
należny podatek VAT …………..…………. złotych (słownie …………………….……...…. zł) 

* niepotrzebne skreślić 
 

 Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Sprzedającego o numerze………………………………., w terminie 7 dni od daty 

otrzymania przez Kupującego  prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Termin uważa się za 

zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie wydana dyspozycja obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

 Fakturę VAT/rachunek, za wykonaną usługę stanowiącą przedmiot umowy, Sprzedawca wystawi 

na: 

Kupujący:  
……………………………………….. 
 

 Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Sprzedający może żądać od Kupującego 

odsetek ustawowych za opóźnienie.  

 

§ 5  
 

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, Sprzedający może odstąpić od umowy  

w terminie 20 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 

Kupujący  może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2) Sprzedający może sporządzić i nadać oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z przyczyn leżących 

po stronie Kupującego, w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach.  
3) Kupujący może sporządzić i nadać oświadczenie o odstąpieniu umowy z przyczyn leżących  

po stronie Sprzedający, w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach. 
4) Każda ze stron może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy nie później niż w terminie 20 

dni od upływu terminów określonych w § 2 umowy. 
5) Odstąpienie od umowy przez Sprzedającego  w przypadkach określonych w ust. 2, następuje bez 

prawa Kupującego do jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego. 
6) Odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia oraz powinno zawierać uzasadnienie.  
 

§ 6 

 

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną: 

1) w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Kupującego lub w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie Kupującego  

w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy; 

2) w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego 

po upływie terminu określonego w § 2 umowy. 

 Kupujący zapłaci kary umowne wynikające z ust. 1, w terminie 21 dni od dnia otrzymania noty 



obciążeniowej wystawionej z tego tytułu przez Sprzedającego. Za datę uważa się datę obciążenia 

rachunku bankowego Kupującego kwotą wynikającą z noty obciążeniowej. 

 Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia  

od umowy przez sprzedającego lub odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn leżących 

po stronie Sprzedającego w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy. 

 Sprzedający zapłaci kary umowne wynikające z ust. 3, w terminie 21 dni od dnia otrzymania noty 

obciążeniowej wystawionej z tego tytułu przez Kupującego. Za datę zapłaty uważa się datę 

obciążenia rachunku bankowego Sprzedającego kwotą wynikającą z noty obciążeniowej. 

 Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne  

do wysokości poniesionej szkody.  
 

§ 7 
 

 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Kupującego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

 Sprzedający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie: wydłużenia terminu 

wykonania przedmiotu umowy w stosunku do wskazanego w umowie, w przypadku: 

1) wystąpienia zdarzeń lub okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem 

umowy, na które strony umowy nie  miały wpływu, a które uniemożliwiają terminową 

realizację zadania, 

2) siły wyższej, 

 Jeżeli zaistnienie konieczności wprowadzania zmiany postanowień umowy w zakresie określonym 

ust. 2 Kupujący  zobowiązuje się złożyć do Sprzedającego wniosek o zaakceptowanie zmian wraz 

z uzasadnieniem. 

 Wszelkie pozostałe zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod 

rygorem nieważności. 

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową wiąże oferta Kupującego, postanowienia zawarte 

w ogłoszeniu o zamówieniu, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, aktów wykonawczych do tych 

ustaw  

 Ewentualne spory pomiędzy stronami, powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, 

będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego. 

 Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Sprzedającego o każdej zmianie 

adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działaniach Kupującego mogącej mieć wpływ  

na realizację umowy.  

 W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Kupującego będą obciążać ewentualne koszty 

mogące wyniknąć na skutek zaniechania.  

 

§ 8 

 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).  

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny.  

W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego 

rozpatrzenia będzie sąd siedziby Zamawiającego.  

3. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 dla Sprzedającego i 1 dla Kupującego.  
 
 

                KUPUJĄCY                                                                          SPRZEDAJĄCY 


