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-Projekt – 

 

Umowa  

 

 

zawarta w dniu .............. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: 

 

…………………………………………… z siedzibą……………………………………………. 

zarejestrowany w ………………………………………………………pod numerem …….……. 

NIP:  ……………………..  kapitał zakładowy  ……………… 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………….. 

zwany w dalszej części umowy Sprzedawcą, a 

 

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 57 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000043550, NIP:  622 –000 – 57– 12,  kapitał zakładowy  

12 174 200,00 zł, 

reprezentowana przez: 

1. Prezes Zarządu -  Mariusz Bolach 

2. Członek Zarządu -  Wioleta Swora 

zwana w dalszej części umowy Kupującym. 

 

§ 1 

1.  Na podstawie oferty z dnia........ Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje następujące 

towary: 

a) ...............................  

b) ............................... 

c) ............................... 

 (alternatywnie – których szczegółowa lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy). 

2.  Jakość dostarczanych towarów będzie odpowiadać wymaganiom Polskich Norm .  

3.  Towary będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 2 

 

1. Cena towaru zgodnie z ofertą o której mowa w § 1 ust. 1 umowy wynosi ........................ 

zł (słownie: ...........................) 

2. Cena ustalona w ust.1 może ulec zmianie w przypadku zmiany oficjalnych cen 

katalogowych producenta. 

 

§ 3 

1. Miejscem dostawy jest magazyn Kupującego przy ul. Wysockiej 57 w Ostrowie 

Wielkopolskim 

2. Koszty transportu towarów do magazynu Kupującego pokrywa Sprzedawca. 

3. Termin dostawy ustala się na ......... dni roboczych od daty wpływu zamówienia do 

Sprzedawcy. 
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4. Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 0,1% 

wartości zamówionego towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie zostanie 

dostarczony w terminie wskazanym w niniejszej umowie. 

 

§ 4 

Do towaru Sprzedawca dołączy specyfikację.  

 

§ 5 

1. Kupujący zapłaci za przedmiot zamówienia przelewem w terminie ...  dni od daty 

wystawienia faktury po dostawie towaru na rachunek Sprzedawcy w banku nr ...................  

2. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 

 

§ 6 

Okres gwarancji na towar wynosi  24 miesięcy, licząc od daty kiedy towar został Kupującemu 

wydany. 

 

§ 7 

1. Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 20 %  

wartości zamówionych a nie zrealizowanych dostaw towaru będącego przedmiotem 

umowy, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedawcy. 

2. Jeżeli szkoda będzie wyższa niż kara umowna, Kupujący jest uprawniony  do 

dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną.  

 

§ 8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 

W kwestiach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy kodeksu 

 cywilnego. 

§ 10 

Umowa obowiązuje do dnia ... 

§ 11 

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

 

§ 12 

Spory pomiędzy stronami rozstrzyga Sąd właściwy miejscowo dla Kupującego. 

 

 

 

 Sprzedawca  Kupujący 

 


