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UMOWA SPRZEDAŻY (projekt) 
  

Zawarta w dniu               roku w Rzeszowie pomiędzy: 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne- Rzeszów Sp. z o.o.,  
35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 294767, o kapitale zakładowym 
w wysokości 18 650 000,00 
NIP 5170237413, REGON 180 279 554 
reprezentowaną przez: 
Marek FILIP – Prezes Zarządu  
zwana dalej „Kupującym”, a: 
 
zwanym/ą dalej „Sprzedawcą” 
 
Przedmiot umowy jest zamówieniem sektorowym. W związku z tym, że jego wartość nie przekracza kwoty 
428 000 euro zastosowano tryb zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania 
zamówień. W rezultacie tego postępowania po zaakceptowaniu przez Kupującego oferty Sprzedawcy z dnia 
….......... została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 
1. Sprzedawca sprzeda, a Kupujący nabędzie w okresie 01.01.2023r. do 31.12.2023r.: 
 

Lp. Asortyment Wielkość dostaw Cena jednostkowa netto 

1 Koszula z długim rękawem 320  

2 Koszula z krótkim rękawem 850  

 
2. Za dostarczone koszule Kupujący zapłaci cenę wynikającą z iloczynu ilości dostarczonych koszul oraz cen 

jednostkowych plus należny podatek VAT. 
3. Sprzedawca dostarczał będzie koszule sukcesywnie po złożeniu zamówienia przez Kupującego. 
4. Wielkość zamówienia może ulec zmianie w wysokości ±20% w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

 
§2 

Umowa została zawarta na czas od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 
 

§3 
Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia koszul do siedziby Kupującego na koszt własny, po złożeniu 
pisemnego zapotrzebowania ilościowego z podanymi rozmiarami przez upoważnionego pracownika 
Kupującego. Termin realizacji dostawy 21 dni. 

 
§4 

Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury za poszczególne dostawy, przelewem na konto 
Sprzedawcy podane na fakturze. 

§5 
Kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia kompletności dostawy podczas odbioru przedmiotu umowy. 

 
§ 6 

Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu następujące kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca, 

w wysokości 10% łącznej ceny brutto wynikającej z § 1, 
b) za zwłokę w wykonaniu umówionej dostawy, w wysokości 1% łącznej ceny brutto wynikającej z § 1, za 

każdy dzień zwłoki, 
Kupujący może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego kary umowne. 
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§ 7 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności. 
 

§ 8 
Kupujący działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 
 

§ 9 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Kupującego.  

 
§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przy czym 
wyłącza się zastosowanie do niniejszej umowy przepisu art. 3571 Kodeksu Cywilnego.  
 

§ 11 
Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

Sprzedawca Kupujący 

......................................... ......................................... 

 


