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Załącznik nr 3 – Wzór umowy 

UMOWA NA SPRZEDAŻ 
 
Umowa została zawarta w Katowicach, dniu ………….. r. pomiędzy : 

 

Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach,        

40–659 Katowice ul. Harcerzy Września nr 3 wpisaną do Rejestru Uczelni 

Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych pod nr 36 prowadzonego przez 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy ższego, NIP: 954-00-07-281, REGON: 272199522 

reprezentowaną przez: 

prof. nadz. dr hab. Krzysztofa Szaflarskiego - Rektora 

mgr Alicj ę Polok – Dyrektora administracyjnego 

zwaną dalej Zamawiającym  

a: 

Firm ą: …………… z siedzibą w …….. kod …….. przy ul. ………..,  NIP ……., REGON 

reprezentowaną przez: 

……………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na „Zakup dalmierzy 

do prowadzenia zajęć na kierunku Gospodarka Przestrzenna” w ramach projektu „Uczelnia na 

miarę potrzeb – program rozwojowy GWSH w Katowicach”, Strony oświadczają co 

następuje: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup: 

Dalmierzy laserowych ……………………………………. - 59 szt. zgodnych z 

zapytaniem ofertowym z dnia ……………………… r. 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 

określony w ust. 1. 
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3. Zgodnie z zapytaniem ofertowym Zamawiającego z dnia …………………… r. oraz 

ofertą Wykonawcy z dnia ……. r. przedmiot umowy zostanie dostarczony 

jednorazowo, w terminie i wielkości określonej w § 1 ust 1. oraz § 2. 

4. Zgodnie z Zasadami Finansowania PO KL Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji 

umowy, tj. do 30 września 2015  r. może zwiększyć wartość zamówienia o max 50%. 

Zwiększenie zamówienia może obejmować pozycje przedmiotu zamówienia o których 

mowa wyżej wg cen zaoferowanych w wybranej ofercie. 

 

§ 2 

1. Termin dostawy sprzętu do siedziby Wykonawcy Strony ustalają na dzień do 

…………… r.   

2. Warunki odbioru przedmiotu zamówienia: 

1) Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Górnośląskiej Wyższej Szkole 

Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach przy ul. Harcerzy Września 3, 

Budynek A pok. 120 i dokonany zostanie przez:  

a. Anna Ciołek – koordynator projektu 

b. Andrzeja Markowicz – asystent koordynatora projektu. 

lub inne upoważnione osoby do reprezentacji w imieniu Zamawiającego. 

3. Przedmiot zamówienia odbierany będzie jednorazowo w terminie określonym w ust. 1 

niniejszej umowy odpowiednio do założeń projektowych w zakresie ilości 

przedstawionych w §1 ust. 1. 

4. Odbiór będzie uznany za dokonany w przypadku nie zgłoszenia żadnych uwag przez 

Zamawiającego. Z odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru, który stanowi zał. 

3 do niniejszej umowy. 

§ 3 

1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w cenie jednostkowej 

…. za 59 szt. co łącznie  daje kwotę ………….. zł brutto (słownie: 

……………………………….. złotych 00/100 brutto): 

2. Wykonawca w ciągu 7 dni od zakończenia realizacji zamówienia, którego termin 

został określony w § 2 ust. 1 wystawi fakturę VAT. 

3. Warunkiem wystawienia faktury jest dokonanie obustronnego bezusterkowego 

odbioru przedmiotu dostawy. 
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4. Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem wynagrodzenie na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze w terminie 30 dni  od dnia doręczenia faktury wystawionej 

przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. 

5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest współfinansowane z Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 4 

1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji za wady dostarczonego towaru zgodnie 

z Kodeksem cywilnym na okres 2 lat, licząc od dnia podpisania protokołu wydania 

przedmiotu zamówienia. 

2. Dokumenty gwarancyjne zamówienia odrębnie stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

Wykonawca dostarczy go najpóźniej w dniu dostawy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie okresu gwarancyjnego na pierwsze 

pisemne wezwanie Zamawiającego, również w formie elektronicznej lub faxem za 

potwierdzeniem odbioru, usunie na swój koszt wszystkie wady (usterki) wg 

dokumentu gwarancyjnego. 

4. W przypadku, gdy termin wykonania naprawy gwarancyjnej przekroczy 7 dni 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar zastępczy o parametrach nie gorszych 

niż towar będący przedmiotem niniejszej umowy. 

 

§ 5 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% łącznego 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia; w przypadku, 

gdy opóźnienie Wykonawcy przekroczy 14 dni Zamawiający może od umowy 

odstąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
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b. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1. 

c. 10% łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 w przypadku określonym 

w § 6 ust.2. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający ma prawo poza karą umowną 

określoną w ust. 2 b dochodzić również naliczonych kar umownych określonych 

w ust. 2a. 

6. Podstawą naliczenia kar umownych z ust. 2 są zapisy odnotowane w protokole 

odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie, których zostaną wystawione noty 

księgowe. Płatności z tytułu kar umownych (z wyjątkiem kar naliczonych za 

niedotrzymanie terminu usunięcia wad (usterek) w okresie gwarancji lub rękojmi są 

wymagalne w terminie płatności faktur określonym w § 3 ust. 4 i będą rozliczone 

w drodze potrącenia wierzytelności w trybie art. 498 K.C. 

 

§ 6 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia przyczyn od niego 

niezależnych, w wyniku których wykonanie zamówienia stało się niecelowe. Wykonawca 

otrzyma wówczas wynagrodzenie za już wykonaną część – o ile zawiadomienie 

o odstąpieniu od umowy zostało dokonane przez Zamawiającego po terminie rozpoczęcia 

wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku niewłaściwego, niezgodnego 

z umową wykonywania zamówienia albo zaprzestania jego wykonania w całości lub 

części przez Wykonawcę. 

3. W wypadku określonym w ustępie 1 postanowienia o karze umownej nie mają 

zastosowania.  

§ 7 
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Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 8 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 10 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.    

 

Załączniki w formie papierowej:  

zał. 1 - Oferta Wykonawcy . 

zał. 2 - Karty gwarancyjne. 

zał. 3-  Protokół odbioru. 

 

Zamawiający    Wykonawca 
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Załącznik nr 3 – Protokół odbioru                        Katowice, dnia ………………. r.  

 

PROTOKÓŁ 
ZDAWCZO – ODBIORCZY 

 
do Umowy  z dnia …………….. r. 

 

Dostarczający/Wykonawca:  

 
………………………………………. 

Odbiorca/Zamawiający:  

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 
reprezentowana przez:  
Annę Ciołek – Koordynatora projektu 
Andrzeja Markowicza – Asystenta koordynatora projektu 

 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość Uwagi 

1 . Dalmierz laserowy …………………….. 59 szt.  

 
 
W dniu ……….. r. odbiorca/zamawiający* potwierdza/nie potwierdza* zgodność ww. przedmiotu 
umowy i akceptuje dostawę dalmierzy laserowych dla studentów uczestniczących w projekcie                    
pn. „Uczelnia na miarę potrzeb - program rozwojowy GWSH w Katowicach” zgodnie z umową                                                  
z  dnia……………… r.  
 

Dostarczający:                                                                                 Odbiorca:  
 
……………………………           …………………………….     
     ( data, podpis)                ( data, podpis)   
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 


