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Załącznik nr 2 
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 15 338 
000,00 
NIP 5170237413, REGON 180 279 554 
reprezentowaną przez: 
Marek FILIP – Prezes Zarządu  
zwana dalej „Kupującym”, a: 
 
reprezentowanym przez: 
 
zwanym 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.: 

 
ZADANIE NR 1 

Lp. Asortyment 
Wielkość 
dostaw 

Cena jednostkowa netto 

1 Ubranie robocze 140 kpl  

2 Ubranie zimowe ocieplone 40 kpl  

3 Czapka robocza letnia 80 szt.  

4 Czapka zimowa - uszanka 40 szt.  

5 Koszula flanelowa 120 szt.  

6 Kalesony 110 szt.  

7 Kamizelka ocieplana 10 szt.  

 
ZADANIE NR 2 

Lp. Asortyment 
Wielkość 
dostaw 

Cena jednostkowa netto 

1 Trzewiki robocze 100 par  

2 Buty zimowe 40 par  

3 Półbuty 5 par  

 
ZADANIE NR 3 

Lp. Asortyment 
Wielkość 
dostaw 

Cena jednostkowa netto 

1 Rękawice spawalnicze krótkie – kozia skórka 120 par  

2 
Rękawice gumowe gospodarcze (typu 
ECONOHANDS PLUS) 

40 par  

3 Rękawice grappy (kolor żółty, szorstkowane) 25 par  
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4 Rękawice Glazy XXL 1000 par  

5 
Rękawice nitrylowe ciężkie EN420 
olejoodporne 

70 par  

6 
Rękawice foliowe jednorazowe (HDPE) z 
zawieszką a`100 szt 

60 opakowań  

7 
 

Rękawice RL-Toper (część wierzchnia 
granatowa dzianina, część wewnętrzna kozia 
skórka) 

700 par  

8 
Rękawiczki nitrylowe pomarańczowe 
Berner/Wurth a`50 szt 

80 opakowań  

9 Rękawiczki Nitrylex czarne a`100 szt 20 opakowań  

 
2. Za dostarczone ubrania robocze Sprzedawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości wynikającej z iloczynu ilości 

dostarczonych artykułów oraz cen jednostkowych plus należny podatek VAT. 
3. Ceny netto artykułów nie ulegają zmianie do 31.12.2023r. 
4. Wielkość zamówienia może ulec zmianie o 20 %, w zależności od potrzeb Kupującego. 
5. Kupujący przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w asortymencie nie ujętym w tabeli  
6. Sprzedawca dostarczał będzie ubrania robocze sukcesywnie po złożeniu zamówienia przez Kupującego. 

§2 
Umowa została zawarta na czas od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 

§3 
Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania towaru do siedziby Kupującego na koszt własny, w terminie 48 godzin od 
złożenia telefonicznego zapotrzebowania ilościowego przez upoważnionego pracownika Kupującego. 

§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 zgodności z ofertą i kompletności dostawy podczas odbioru przedmiotu 
umowy. 
Jeżeli w okresie trwania umowy Sprzedawca dostarczy artykuły niezgodne z ofertą i te zostaną zwrócone przez 
Kupującego, a Sprzedawca nie wykona odwrotnie dostawy właściwych artykułów, Kupujący ma prawo zorganizować 
dostawę odzieży roboczej u innego dostawcy, a różnicą kosztów obciążyć Sprzedawcę.  

§ 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% wartości umowy wynikającej z § 1, 
b) za zwłokę w wykonaniu umówionej dostawy, w wysokości 1% wartości umowy wynikającej z § 1, za każdy dzień 

zwłoki, 
Kupujący może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

§ 7 
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. 

§ 8 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

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

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 

Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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Sprzedawca Kupujący 

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

 


