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Umowa kupna/sprzedaży 
 

Umowa zawarta w dniu ………….. 2019 roku w Szczecinie 

 

Zamawiający:     

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie  

ul. Jana Matejki 6B, 71-615 Szczecin  

NIP 851-25-62-478 

reprezentowany przez: 

Komendanta Wojewódzkiego 

Artura Przybylskiego 

 

Wykonawca:            

…………………………………………. 

…………………………………………. 

reprezentowany przez: 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

§ 1 

 

Przedmiot umowy 

1. Dostawa fabrycznie nowych, nieuszkodzonych i nieobciążonych prawami osób lub 

podmiotów trzecich: 

a) jednej sztuki termowizora Pulsar Helion XQ50F, 

b) pięciu sztuk akumulatorów Pulsar IPS5 do termowizorów Pulsar Helion. 

zgodnie z ofertą przedstawioną przez …………………………….. z dnia ………….. 2019 r., 

która stanowi integralną część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że nie istnieją, ani nie są wysuwane jakiekolwiek roszczenia 

osób lub podmiotów trzecich w stosunku do przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że oferowane przez niego przedmioty wolne są od wszelkich 

wad prawnych i fizycznych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z przedmiotem 

zamówienia instrukcję w języku polskim. 
 

§ 2 
 

Termin wykonania umowy 

Termin realizacji umowy ustala się do dnia 30 kwietnia 2019 roku. 
 

§ 3 

 

Odbiorca 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie             

ul. Jana Matejki 6B 71-615 Szczecin.  

                                  

§ 4 

 

Sposób i miejsce dostawy 

Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego                         

w Szczecinie na koszt Wykonawcy.  
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§ 5 

 

Wymagania techniczne i jakościowe 

 

Dostarczone przedmioty zamówienia muszą spełniać wymagania techniczne i jakościowe 

przedstawione przez Wykonawcę w ofercie z dnia ……………….. r. 

 

§ 6 

 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Ustalona w wyniku zapytania ofertowego cena pozostanie niezmieniona do końca 

realizacji przedmiotu umowy. 

2. Całkowita wartość przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:  

netto ……………… zł  (słownie: …………………………………………………. złotych). 

Wynagrodzenie Wykonawcy (wraz z podatkiem VAT) brutto wynosi …………………. zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………... złotych). 

3. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie ewentualne koszty dodatkowe niezbędne do 

realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym Wykonawcy nie przysługuje 

jakiekolwiek roszczenie o zwrot kosztów dodatkowych. 

 

§ 7 

Sposób zapłaty  

 

1. Ze względu na fakt, iż zakup jest współfinansowany ze środków pochodzących                             

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 

Zamawiający wymaga wystawienia dwóch osobnych faktur na następujące przedmioty: 

a) jednej sztuki termowizora Pulsar Helion XQ50F, 

b) pięciu sztuk akumulatorów Pulsar IPS5 do termowizorów Pulsar Helion. 

2. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy na podstawie faktur VAT,                          

o których mowa w ust. 1, w terminie do 30 dni. 

 

§ 8 

Warunki gwarancji 

Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………………..…… miesięcy gwarancji  

na każdy przedmiotów zamówienia. 

§ 9 

Kary umowne 

1. Strony ustalają kary umowne przysługujące Zamawiającemu w następujących 

wypadkach i wysokościach: 

a) nie dotrzymanie terminu określonego w § 2 niniejszej umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

b) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

w § 6 ust.2 niniejszej umowy. 
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2. Jeżeli szkoda Zamawiającego przewyższy zastrzeżone kary umowne, przysługuje mu 

prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego. 

3. Kary umowne nie będą naliczane Wykonawcy, jeżeli niedotrzymanie terminu 

wykonania umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.  

 

§ 10 

Inne postanowienia 

1. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej Umowy należy kierować na adres 

Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej i podpisów upoważnionych 

przedstawicieli stron.  

3. Ewentualne sporne sprawy dotyczące umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

                  Zamawiający                                                                        Wykonawca                                                                                                          

 

 


