
Umowa  

nr ………/2022/MOS 

  zawarta w dniu …………….... 2022 r. w Białymstoku pomiędzy Miastem Białystok  

ul. Słonimska 1, w Białymstoku NIP 966-211-72-20, w imieniu którego występuje Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28  15-703 Białymstoku reprezentowany przez 

Dyrektora- Pawła Łucyka 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a ……………………………………………………………… 

zwanym dalej SPRZEDAWCĄ, reprezentowanym przez : 

………………………………. 

następującej treści: 

§ 1 

1. Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący kupuje środki chemiczne zgodnie z zestawieniem  

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

2. Podstawą zawarcia umowy jest wybór Sprzedawcy dokonany w trybie z wolnej ręki zgodnie z ustawą 

z dnia 11 września 2019 r Prawa zamówień  publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 z późn.zm./. 

3. Zestawienie  o którym mowa w ust. 1, zawiera  asortyment zamawianych środków chemicznych  

z ich cenami jednostkowymi. 

4.  Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 3 uwzględniają również koszty transportu. 

5. Kupujący zastrzega sobie możliwość zmiany ilości przedmiotu umowy w każdym asortymencie,  

co będzie skutkowało proporcjonalną zmianą wartości zamówienia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 umowy.  

§ 2 

1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy za dostarczony towar wg cen jednostkowych zgodnie 

z zestawieniem, o którym  mowa w § 1 ust. 1 i 3 

2.  Strony nie dopuszczają możliwości podwyższania cen jednostkowych towarów w czasie trwania 

umowy. 

3. Zapłata nastąpi przelewem bankowym w ciągu l4 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury, po dostarczeniu  towaru, na  rachunek sprzedawcy..................................................................... 

4. Ogólna wartość dostarczonego towaru nie może przekroczyć kwoty  

    …………………………………… zł  brutto słownie: ………………………………………………… 

zł  w tym podatek VAT 23 % - …………….  zł.. 

 

§ 3 

1. Dostarczenie przedmiotu umowy Kupującemu następować będzie: częściami w ciągu 3 dni od    

zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego przez Kupującego zapotrzebowania określającego ilość  

i asortyment każdej partii. 



2. Całkowita realizacja zamówienia nastąpi w okresie od dnia 22.08.2022r. do dnia 30.06.2023 r. 

§ 4 

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć kupującemu towar własnym transportem do siedziby   

Kupującego. 

2. Kupujący zobowiązuje się do zbadania towaru w ciągu trzech dni roboczych od jego odbioru. 

3. W razie stwierdzenia wad lub braków ilościowych towaru, Kupujący zawiadomi o tym Sprzedawcę, 
który w ciągu 3 dni uzupełni braki lub wymieni towar na nowy, wolny od wad. Po bezskutecznym 

upływie tego terminu, Kupujący może zakupić od osoby trzeciej brakujący, wolny od wad towar,  

a Sprzedawca poniesie koszt takiego zakupu. 

§ 5 

1. W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu towaru, Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty 

Kupującemu kary umownej wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 

2. Kupujący może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną 

powyżej karę umowną. 

3. Kupujący w razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu towaru może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy 

termin, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania. 

§ 6 

W przypadku niedotrzymania przez Kupującego terminu zapłaty faktury określonego w § 2 ust.3 umowy, 

Sprzedawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

§ 7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego  

i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 9 

Umowę sporządzono w 2 dwu jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze stron. 

W załączeniu wykaz ilościowy dostawy środków chemicznych. 

 

SPRZEDAWCA                                                                      KUPUJĄCY 
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