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 UMOWA    ZAKUPU   ……………. 
 

 

Zawarta dnia   …………….2017 r. w Katowicach pomiędzy: 
 

……………… z siedzibą w   ………………….,  

NIP:  ………………….    , reprezentowanym przez: 

……………………  - Właściciela  

zwanym w dalszej części umowy Dostawcą, 
 

a 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33, ul. Witosa 23, 40-832 Katowice, NIP: 634 23 86 514 , reprezentowaną przez: 

Teresę Liburską- Łój – Dyrektor szkoły 

zwanym w dalszej części umowy Odbiorcą 
o następującej treści: 

 

 
Usługa zwolniona ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie Art.4 ust. 8. 

Płatność będzie dokonana ze środków zgromadzonych na rachunku bieżącym – wydatki budżetowe, rozdział 80101 budżetu 

SP nr 33 § 4240 - „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”, zadanie: ”Rządowy program rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK – Aktywna tablica”. 

 
§1 

Przedmiot Umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest zakup pomocy dydaktycznych, zgodnie z specyfikacją ujętą w zamówieniu, na potrzeby Szkoły 

Podstawowej nr 33, ul. Witosa 23, 40-832 Katowice 
2. Dostawca dostarcza zamówiony sprzęt, a Odbiorca kupuje i zobowiązuje się odebrać  zgodnie z wykazem znajdującym 

się w ofercie nr …………….z dnia …….2017, który stanowi Załączniki nr 1 do niniejszej umowy. 
3. Określa się termin realizacji umowy najpóźniej do dnia …………… 

4. Transport zamówionego sprzętu pozostaje w zakresie Dostawcy. 

5. Podpisanie umowy, co jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Odbiorcę na asortyment wyszczególniony  
w §1 pkt.2 jest równoznaczne ze zobowiązaniem Odbiorcy do zakupu według cen jak w §2  

 
§2 

Cena 

 
Wartość wynagrodzenia należnego Dostawcy wynosi: 

 kwota netto………………………… zł,  

 podatek VAT………………..……… zł,  

 łącznie kwota brutto do zapłaty…………………   …... zł, (słownie:………………………………………) 

 
§3 

Płatności 

 
1. Termin płatności kwoty wynagrodzenia należnego dostawcy ustala się 14 dni od daty dostarczenia do siedziby 

Odbiorcy poprawnie wystawionej Faktury VAT. Faktura VAT wystawiona będzie na podstawie potwierdzonego 
przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy w osobie: ………………………. dokumentu odbioru, stwierdzającego 

asortyment i ilość dostarczonych towarów wg specyfikacji w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  
2. Po dostawie będzie wystawiona faktura VAT, odpowiednio wg specyfikacji w Załączniku nr 1 na dane: 

Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, NIP: 634-001-01-47  

z dopiskiem Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Witosa 23, 40-832 Katowice 
3. Data wpłacenia ww. kwoty jest określona poprzez datę zaksięgowania jej na koncie Dostawcy. 
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§4 

Gwarancje i reklamacje 
 

1) Odbiorca będzie niezwłocznie informował Dostawcę o zaistniałych wadach lub brakach materiałowych wraz z ich 
udokumentowaniem. 

2) Dostawca zapewni udzielenie gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia i wyposażenie na okres …………..,  

3) Reklamacja występuje w momencie pisemnego poinformowania Dostawcy o zauważonych wadach.  
4) Odbiorca zobowiązuje się do dostarczenia reklamowanego sprzętu do siedziby Dostawcy. 

5) Dostawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia na piśmie, a wykonanie 
warunków gwarancji w terminie 30 dni od daty zgłoszenia na piśmie. 

 
 

§5 

Kary umowne 
 

1. Odbiorca może naliczyć kary umowne Dostawcy: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia, 

2) za odstąpienie od realizacji zamówienia z winy Dostawcy 30 % wartości umowy. 

2. Dostawca może naliczyć kary umowne Odbiorcy: 
1) za odstąpienie od realizacji zamówienia z winy Odbiorcy 30 % wartości umowy. 

3.    Odbiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 
1) nie wykonania przez dostawcę przedmiotu umowy w terminie- w ciągu 7 dni od wezwania do wykonania umowy, 

2) nie usunięcia wad- w ciągu 14 dni od daty wezwania do usunięcia wad. 
   

 

§6 
Pozostałe 

 
1. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta dostawcy. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. Wszelkie spory, mogące się pojawić w związku z niniejszą Umową, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
5. Strony oświadczają, że nieprowadzone jest w stosunku do nich żadne postępowanie układowe lub upadłościowe. 

6. Niniejsza umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
 

 
   

ODBIORCA:      DOSTAWCA: 
 

 

 
 


