
 

 

 
 
Zawarta w dniu …………………………….. 2015 r. w Dąbrowie Górniczej pomiędzy: 
Pałacem Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, 
NIP: 629-001-58-16, Regon 240815408  
reprezentowanym przez: Dyrektora –Małgorzata Majewska 
zwanym dalej „Kupującym” 
a 
………………………………………………………………………………………………………………… 
NIP: ………………………….., Regon ……………………………………… 
reprezentowanym przez: ……………………………………………. 
zwany w dalszej treści umowy „Sprzedający” 
 

§1. 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż  

a. Dysk sieciowy NAS  
b. Dedykowane szyny rack 
c. 4 dyski HDD 3 TB 

2. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawarcia 
niniejszej Umowy pod adres: Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza. 

 
§2. 

Za przedmiot umowy określony w § 1 pkt 1 umowy Sprzedającemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 
……………………… zł brutto (w tym należny podatek VAT) 
słownie: (…………………………………………………………………………………………………………..). 
Kupujący zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia w/w 
sprzętu i doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Kupującego. 
 

§3. 
Kupującemu przysługuje 5 lat gwarancji na przedmiot umowy określony w §1 pkt 1. 
Sprzedający zapewni pełne wsparcie techniczne do przedmiotu umowy określonego w §1 pkt 1a w j. polskim 
przez cały okres gwarancji. W przypadku awarii przedmiotu umowy określonego w §1 pkt 1c uszkodzony dysk 
pozostaje u Kupującego. 
Sprzedający wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1, przekaże Kupującemu 
dokument potwierdzający udzielenie gwarancji. 
 

§4. 
Sprzedający oświadcza, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży 
producenta na rynek polski. 
 

§5. 
1. W razie niewykonania umowy Sprzedający zobowiązany jest uiścić Kupującemu karę umowną 

w wysokości 30% wynagrodzenia określonego w §2. W takim wypadku określone w §2 wynagrodzenie, 
Sprzedającemu nie przysługuje.  

2. Wezwanie do uiszczenia kary umownej następuje na podstawie noty obciążeniowej. 
3. Za opóźnienie w zapłacie za dokonaną sprzedaż Sprzedającemu przysługują odsetki ustawowe. 

 
  



 

 

§6. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne 
obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku powstania sporów na tle wykonania niniejszej umowy, Strony przyjmują właściwość Sądu dla 
siedziby Kupującego. 
 

§7. 
Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§8. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 

 
 

Sprzedający       Kupujący 


