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UMOWA SPRZEDAŻY 
zawarta w dniu ………………………………………… roku pomiędzy Wigierskim Parkiem Narodowym w Krzywem, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, zwanym w treści umowy KUPUJĄCYM, reprezentowanym przez:
 dyrektora Tomasza Huszczę ,
a firmą ………………………………………………………………………………. zwaną w dalszej części umowy SPRZEDAJĄCYM, reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………..
o następującej treści:
§ 1
	Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje odzież mundurową i służbową oraz obuwie przeznaczoną pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego zgodnie z złożoną przez Sprzedającego ofertą stanowiąca integralną część niniejszej umowy.
	Odzież mundurowa i obuwie mundurowe musi być zgodne z wzorami zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2018 roku w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorami umundurowania pracowników Służb Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk.
	Sprzedający zobowiązuje się do zamieszczenia na zamawianej odzieży logo Wigierskiego Parku Narodowego wg wzoru podanego przez Kupującego. Logo powinno być wyhaftowane kolorem nici uzgodnionym z Kupującym. Odzież na której zamieszczone ma być logo została wyróżniona kolorem żółtym w zestawieniu stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
	Kupujący wraz z zapotrzebowaniem na odzież i obuwie dostarczy zestawienie zawierające rozmiary podane przez pracowników parku.
	Sprzedający dostarczy do magazynu Kupującego w miejscowości Krzywe 82 (siedziba WPN) pełną gamę rozmiarów zamawianego obuwia na swój koszt w terminie ustalonym z Kupującym. Obuwie pozostanie w magazynie Kupującego na okres 5 dni roboczych celem dopasowania zamawianych przez pracowników rozmiarów. 
	Sprzedający zobowiązuje się do wymiany odzieży i obuwia co do których Kupujący zgłosi zastrzeżenia dotyczące jakości, lub niezgodnych z zapotrzebowaniem rozmiarów w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
	Kupujący zastrzega sobie prawo do zwiększenia zamówienia o asortyment odzieży mundurowej i służbowej oraz obuwia przeznaczonych nowo zatrudnionym pracownikom w 2020 roku. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży tego asortymentu po cenach takich samych jak w zamówieniu podstawowym.

§ 2
Cena sprzedaży brutto wynosi:…………………………………. (słownie: …………………………………………………………………………………..).
§ 3
	Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu zamawianej odzieży i obuwia do dnia 30 października 2020 roku. na swój koszt.
	Wydanie towaru nastąpi w magazynie Kupującego w miejscowości Krzywe 82 po     uprzednim dokonaniu ich badania ilościowego.
	Odbiór jakościowy nastąpi w ciągu 3 dni od dnia wydania towaru.

§ 4
Kupujący zapłaci cenę określoną w § 2 w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury dokumentującej sprzedaż, na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego.
§ 5
Sprzedawca zobowiązuje się zaopatrzyć dostarczoną odzież w odpowiednią dokumentację, to jest: metki z oznaczeniem producenta i składu surowcowego, instrukcje użytkowania w języku polskim, na swój koszt.
§ 6
	Kupujący może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
	W przypadku, o którym mowa w ustępie 1 Sprzedający może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 7
	Sprzedający udziela gwarancji na odzież i obuwie na okres 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia ich do magazynu Kupującego.

W ramach gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do naprawy odzieży i obuwia lub ich wymiany na nowy towar w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady. Wymiana rzeczy na nową następuje w szczególności wtedy, gdy naprawa nie jest możliwa bez utraty właściwości rzeczy. Jednokrotna nieskuteczna naprawa rzeczy upoważnia Kupującego w przypadku ponownego zgłoszenia wady tej samej rzeczy do żądania wymiany na nową.
	Zgłoszenie wady przez Kupującego następuje pocztą elektroniczną lub faksem. Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę wysłania wiadomości pocztą elektroniczną lub faksem.
Datą usunięcia wady jest dzień wydania naprawionej lub nowej rzeczy Kupującemu.
 Odbiór rzeczy uszkodzonej i dostarczenie rzeczy naprawionej lub wymienionej na nową następuje na koszt Sprzedającego.
§ 8
	Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu następujące kary umowne:

	5 % ceny określonej w § 2 w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego.
	50 zł. za każdy dzień zwłoki w sytuacji wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy
	10 % całej wartości przedmiotu zamówienia w przypadku dostarczenia odzieży niezgodnej ze złożonym przez Kupującego zamówieniem lub dostarczenia odzieży wykonanej z materiałów innych niż wymagane przez Kupującego,
	w przypadku dostarczenia Kupującemu odzieży niezgodnej z zamówieniem, Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy,

	Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu karę umowną w wysokości 5 % ceny przedmiotu umowy określonej w § 2 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn innych niż określonych w § 6 ust. 1.
	Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 9
Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd w Suwałkach.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego .


§ 11
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.
 § 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
ZA KUPUJĄCEGO                                ZA SPRZEDAJĄCEGO

