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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu od Sprzedawcy produktów biurowych o łącznej wartości 
……………… zł netto (…………….. zł brutto) w terminie do 31.12.2020 r.. Szczegółowy wykaz 
produktów wskazujący nazwę produktów, producenta/symbol, ilość, cenę jednostkową netto oraz 
wartość netto stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie  prawo  ograniczenia  zakresu  przedmiotu  umowy zarówno co do 
rodzaju jak i ilości, ze względu na aktualne potrzeby lub posiadane środki finansowe, bez 
konsekwencji finansowych i prawnych. 

3. Sprzedawca  zobowiązuje  się  nie  zmieniać  cen   jednostkowych  produktów   w trakcie trwania 
umowy.   

4. Zamówienia  będą   składane  sukcesywnie  na  piśmie,  przy  czym   zamówienia  przesłane  na  
adres poczty elektronicznej ………………………………….  traktuje się jako spełniające formę 
pisemną.  

5. Zamówień   mogą   dokonywać  wyłącznie  upoważnione   osoby   wymienione  w załączniku nr 2 
do niniejszej umowy. 

6. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania  zamówionych produktów na własny koszt   zgodnie   
z    zamówieniem,  najpóźniej   w   terminie  3  dni  od  daty   jego otrzymania  pod  wskazany  przez  
osoby upoważnione, o  których  mowa  w ust. 5 powyżej, adres na terenie całego kraju. 

 
 

§ 2 
 

1. Zamawiający zobowiązuje  się  odebrać zamówione  produkty oraz sprawdzić, czy  ich ilość i jakość 
zgodne są z zamówieniem oraz dowodem dostawy. 

 
2. W    przypadku  niezgodności   dostawy   z   zamówieniem   Zamawiający przysługuje uprawnienie 

do pisemnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ……………………….   złożenia 
reklamacji w dniu, w którym stwierdził taką niezgodność. Uwzględniając reklamację ilościową, 
Sprzedawca dostarczy Zamawiający brakującą ilość produktów, a w przypadku reklamacji 
dotyczącej jakości, wymieni reklamowany produkt/y na wolny/e od wad w terminie 3 dni od daty 
zgłoszenia reklamacji. Jeżeli Sprzedawca nie ma możliwości dostawy produktów wolnych od wad w 
wyżej wymienionym terminie, niezwłocznie poinformuje Zamawiający o przewidywanym terminie 
dostawy. W razie dostarczenia produktów innych niż zamówionych,  Zamawiający zwróci je 
Sprzedającemu na jego koszt. 

 
§ 3 

 
1. Płatność  wynikająca z realizacji umowy następować będzie na podstawie, wystawianych faktur, 

dotyczących poszczególnych partii dostarczanych produktów w oparciu o ceny jednostkowe 
produktów przedstawione w załączniku nr 1, przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej  faktury VAT. 

2. Zamawiający oświadcza, że odbiorcę faktur należy oznaczyć następująco: 
 

 Polska Akademia Nauk 
Dom Zjazdów i Konferencji  

00-901 Warszawa, pl. Defilad 1 
NIP 525-15-75-083 
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3. Za  termin  zapłaty  uznaje  się  dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na 
konto Dostawcy, numer rachunku: ………………………………………………., kwotę  określoną  w  
fakturze. 

 
§ 4 

 
1. Sprzedający   zobowiązuje  się  zapłacić Zamawiający  kary  umowne  w wysokości 0,5% łącznej 

wartości danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia  w  dostarczeniu produktów z danego 
zamówienia. 

2. Jeżeli  kara  umowna  nie  pokryje  całej  szkody, PAN zastrzega sobie prawo do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

     
§ 5 

 
1. Umowa zostaje zawarta na okres do 31.12.2020 r. umowy lub do wyczerpania limitu kwoty, o której 

mowa w § 1 ust. 1. 
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

 
§ 6 

 
1. Zmiana  treści  umowy  wymaga  formy pisemnej  pod  rygorem  nieważności. 
2. W sprawach nie uregulowanych  umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
3. Wszystkie spory wynikłe z umowy rozstrzygał będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
                   ZAMAWIAJĄCY      SPRZEDAWCA 
 


