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UMOWA NR                       2018 

 

zawarta w Toruniu w dniu  …………. 2018 roku pomiędzy: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „KUPUJĄCYM”, 

a  

……………………………………………………………………………… 

 reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „SPRZEDAJĄCYM”, 

o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa do Kupującego zgodnie z treścią niniejszej 

umowy, następujących urządzeń: 

1) tabletów   …………………………………………….  w ilości 30 sztuk,  

2) słuchawek nausznych ……………………………….z mikrofonem w kolorze czarnym  

w ilości 30 sztuk. Szczegółowy opis w/w urządzeń zawarty jest w zapytaniu ofertowym, 

którego dotyczy niniejsza Umowa, stanowiący załącznik nr 1 do tej umowy.  

2. Sprzedający zobowiązuje się do oznakowania materiałów na opakowaniu w formie naklejki 

samoprzylepnej zgodnie z zapisami „Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze 

Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” z użyciem wzoru grafik 

logotypów RPO, wskazanych w zapytaniu ofertowym, z uwzględnieniem wymogów 

technicznych oraz artystycznych stawianych przez Kupującego i do dostarczenia przedmiotu 

umowy Kupującemu z ww. oznakowaniem (naklejka musi znajdować się zarówno na 

opakowaniu kartonowym urządzenia, jak i na samym urządzeniu, o ile pozwala na to budowa 

urządzenia).  

3. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem urządzeń wskazanych w ust. 1 niniejszej umowy, 

a także, że przedmioty te są pozbawione wad fizycznych oraz wad prawnych, w tym nie są 

obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, ani nie są przedmiotem jakichkolwiek innych 

obciążeń i zabezpieczeń.  

 

§ 2 
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1. Przedmiot niniejszej umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Sprzedającego najpóźniej do 

dnia 21 marca 2018 r. do siedziby Kupującego w Toruniu – pod adres: Plac Teatralny 2. 

2. Odbiór przedmiotu niniejszej umowy będzie przeprowadzony w siedzibie Kupującego (adres: Plac 

Teatralny 2, 87-100 Toruń). W ramach czynności odbiorowych Kupujący (lub osoba wskazana 

przez Kupującego, o której mowa w ust. 4 poniżej) dokona w szczególności sprawdzenia zgodności 

dostawy z niniejszą umową (zwłaszcza z właściwościami wskazanymi w zapytaniu ofertowym, 

którego dotyczy niniejsza umowa) pod względem jakościowym i ilościowym.  

3. Z czynności odbioru Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.   

4.  Osobą upoważnioną do przeprowadzenia czynności odbiorowych i podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego ze strony Kupującego jest …………………… 

5. Osobą upoważnioną do przeprowadzenia czynności odbiorowych i podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego ze strony Sprzedającego jest ………………………...…………………….  

6. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony bez uwag i zastrzeżeń stanowić będzie podstawą do 

wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego. 

 

§ 3 

1. Kupujący za wykonanie niniejszej umowy zapłaci Sprzedającemu łącznie cenę w wysokości 

……………………. brutto (słownie:………brutto) na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, 

po podpisaniu protokołu zgodnie z postanowieniem par. 2 ust. 6 niniejszej umowy, w terminie 14 

dni od jej otrzymania przez Kupującego.  

2. Kupujący zapłaci kwotę, o której mowa w ust. 1 powyżej przelewem na wskazany w fakturze VAT 

rachunek bankowy Sprzedającego nie później niż 14 dni od prawidłowo wystawionej i doręczonej 

faktury VAT. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 

4. Przedmiot niniejszej umowy współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków projektu 

Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, 

realizowanego w ramach Programu Polityki Spójności - Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

§ 4 

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy karę 

umowną w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia.  

2. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 3 ust. 1, niezależnie od zwrotu poniesionych, udokumentowanych przez 
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Kupującego kosztów, jeżeli po zawarciu niniejszej umowy nastąpi odstąpienie od jej wykonania  

z przyczyn, za które Kupujący nie ponosi odpowiedzialności. 

3. Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy Sprzedający  

nie dotrzyma wyznaczonego terminu dostawy przedmiotu umowy, a opóźnienie przekracza 5 dni. W 

takim przypadku Kupujący nie musi wyznaczać Sprzedającemu dodatkowego terminu dostawy 

przed wykonaniem prawa do odstąpienia. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

5. Zastrzeżenie kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

6. Kupującemu  przysługuje prawo potrącenia kary umownej z należnego Sprzedającemu 

wynagrodzenia. 

§ 5 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 7 

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego  

w Toruniu. 

§ 8 

Niniejsza umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Sprzedający, a jeden Kupujący. 

 

KUPUJĄCY      SPRZEDAJĄCY 

 

 


