
ZaŁączntknr 2
Wzor umowy

UMOWA KUPNA. SPRZEDAZY

Nr WOF.2300. 1 5.2014.MDS

zawarta w dniu . maja Ż0l4 r. r' w Białymstoku, pomiędzy Regionalną Dyrekcją
ochrony Środowiska w BiaĘmstoku, ul' Dojlidy Fabryczne 23, 15_554 Białystok, Zwaną

dalej Kupującym, reprezentowaną ptzez: Pana Lecha Magrela _ Regionalnego Dyrektora

ochrony Środowiska w Białymstoku,

a

Zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez

1.

$1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje:

1) Ż700 mb nowej siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o grubości drutu 3,5 * 4,0 mm, bez
powlekania, o wysokości 2 m oraz oczku o wymiarach 50x50 mm;

2) 800 mb nowej siatki ogrodzeniowej ocynkowanej powlekanej PCV 2,513,6, o

wysokości 1'5 m oraz oczku o wymiarach 50x50 mm,
3) 910 sztuk słupków ogrodzenio!\Ych ocynkowanych o długości 2,5 m, średnicy 42 mm

i ściance 1,5 mm'
Zakupione materiały Sprzedawca podzieli na 4 partie. WielkoŚć partii Kupujący poda
Sprzedawcy w terminie do dnia 9.06.2014r.
Sprzedawca zobowiązuje się do przechowywania zakupionych pTzęZ Kupującego

matęriałów w terminie od dnia 16 częrwca 2014 do dnia 18 sierpnia 2014 r. w promieniu

50 km od siedziby Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska w Białymstoku (u1.

Dojlidy Fabryczne23).
Kupujący będzie dokonywał odbioru zakupionych materiałów sukcesywnie w okresie od

dnia 16 czerwcaL}I4 do dnia 18 sierpnia 2014 r.

$2
odbior towaru nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego ptzez przedstawicieli

obu stron bez zasttzezeń, po zrealtzowaniu dostawy.
Kupujący zasttzega sobie prawo do odmowy odbioru siatki i słupków nie spełniających
warunków określonych w $ 1. Sprzedający zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany
w tęrminie do 5 dni od daty zgŁoszenta.
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1. W razie wystąpienia opóŹnienia w wydaniu towaru Sprzedawca zobowiązuje się do

zapłaty Kupującemu kary umownej w wysokości 5 oń wartości towaru.

Ż. Kupujący w razte wystąpienia opóŹnienia w wydaniu towaru moze Wznaczyc

Sprzedawcy dodatkowy termin wydania towaru, nie rezygnuj ąc zkary umownej'

$4

Kupujący może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŻszającego karę

umoWną.

$s

1. Kupujący zapłaci Sprzedawc y za towar . ...... zł brutto (słownie:

brutto).

1.

Sprzedawca w wystawionej fakturze wyszczegolni ilości i ceny jednostkowe materiałów

wymienionych w $ 1 umowY.

Należnośc, o której mowa w ust. 1, jest całkowitą ceną sprzedazy i obejmuje całkowity

koszt realizacji umowy, w tym w szczególności koszty dostawy i przechowywania

materiałów.

Naleznośó, o której mowa w ust. I,będzie płatna po zakoiczeniu realizacji umowy i po

podpisaniu przezprzedstawicieli obu stron protokołu odbioru, o którym mowa w $ 2 ust'

1.

Nalezność Kupujący zapłaciprzelewem na rachunek bankowy Sprzedającego' w terminie

do 30 dni od otrzymania faktury VAT.

Datązapłaty jest dzień obciązenia rachunku baŃowego Kupującego.

$ó

Sprzedający udziela gwarancji jakoŚci na wskazany w s 1 ust. la i 1b umowy towar na

okres........... miesięcy ltcząc od dnia podpisania protokołu odbioru (nie mniej niŻ24

miesiące).

Sprzedający udziela gwarancji jakości na wskazany w $ 1 ust. 1c umowy towar na okres

miesięcy |tcząc od dnia podpisania protokołu odbioru (nie mniej fiiż 12 miesięcy).

Potwierdzeniem gwarancji będzie dokument sptzedaży wystawiony przez sprzedającego.

$7

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej wazności formy pisemnej pod

rygorem niewaznoŚci.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu

cywilnego.

We wszystkich kwestiach spornych, które mogą powstać w zwtązkl z ntntepzą umową

właŚciwy do ich rczstrzygnięcia będzie sąd powszechny w Białymstoku.
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4. Umowę spotządzono w czterech jednobrzmiących egzemp|arzach, trzy egzemplarze dla

Kupującego i jeden dla Sprzedającego.

Sprzedający Kupujący
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