
Umowa kupna-sprzedaży papieru  

Wzór 

 

Zawarta w Warszawie w  dniu ……………………………………roku 

Pomiędzy:  

Mazowiecką Instytucją Gospodarki Budżetowej MAZOVIA mającą swoją siedzibę na ul. 

Kocjana 3; 01-473 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod 

numerem 0000373652, NIP 5222967596, REGON 142732693, zwanym dalej 

,,Sprzedającym’’ reprezentowanym przez: 

……………………………..         - ……………… 

 

 

a 

……………………………………………………………………………………wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez……………………………………………….., ………………………………….pod numerem 

KRS:………………………, NIP:………………….., REGON:………………………., zwanym 

dalej „Kupującym”, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………….. 

 

w rezultacie złożonej oferty na zakup papieru przez Kupującego 
…………………………………………………………………………….. zawiera się  umowę 
kupna-sprzedaży  o następującej treści: 
 
 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest: sprzedaż – zakup papieru r Arctic Silk 130g, w arkuszach o 
wymiarach 61*86 cm, Kreda Silk w ilości 15 000 kg. 

2. Sprzedający oświadcza, że określony w pkt. 1 przedmiot umowy jest nieużywany i został 
przez niego nabyty w 2018r roku. 

3. Opis przedmiotu niniejszej umowy znajduje się w opisie przedmiotu sprzedaży. Kupujący 
oświadcza, że zapoznał się z opisem i w pełni go akceptuje, nie wnosi uwag ani pytań. 

4.  Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem papieru i nie wnosi    
      zastrzeżeń w tym zakresie. 
5. Kupujący zobowiązuje się odebrać przedmiot Umowy własnym transportem, na własne   

ryzyko i koszt, łącznie z załadunkiem i rozładunkiem w miejscu dostarczenia. Sprzedający 

dołoży wszelkich starań, aby umożliwić Kupującemu sprawny odbiór papieru.  

6. Odbiór papieru nastąpi po dokonaniu wpłaty całej wartości przedmiotu umowy. 

7. Odbiór papieru odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

 

 



§ 2 

 

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o : 
1) papierze – stanowi przedmiot sprzedaży. 
2) Miejscu odbioru – hala IGB Mazovia Zakład w Czarnem 

 
§ 3 

 

1. Kupujący oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Sprzedającego wszystkie 
informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.  
Kupujący zobowiązuje się odebrać papier z miejsca odbioru pojazdami, których maksymalna 
wysokość nie przekracza ……… m . Jakiekolwiek czynności związane z załadunkiem papieru 
a także zapewnienie odpowiedniego personelu do tych czynności pozostaje po stronie 
kupującego. 
2. W przypadku powstania jakichkolwiek przeszkód bądź problemów związanych                  z 
odbiorem przedmiotu umowy Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o 
tym fakcie Sprzedającego. 
3. Kupujący jest odpowiedzialny w stosunku do osób trzecich i ponosi wszelkie koszty           z 
tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych lub z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej w czasie odbioru lub w związku z odbiorem przedmiotu Umowy. 
Stosownemu ubezpieczeniu podlegać powinny w szczególności : 
- odpowiedzialność cywilna za szkody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (OC ) 
- odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu mechanicznego ( OC pojazdu ) – którym 
będzie odbierał papier. 

 
 

§ 4 
 

1. Kupujący zobowiązuje się odebrać przedmiot stanowiący przedmiot umowy               w 
następującej cenie: 

 

Lp. Nazwa papieru Cena netto Stawka  VAT   w zł. Cena brutto 

1     

 
 
 

2. Całkowita wartość wynagrodzenia w postępowaniu o sprzedaż papieru wynosi 
……………………………………….... zł netto, ……………………………………. zł brutto.  
 

   

§ 5 
 

1. Umowa wiąże Strony od dnia jej podpisania.  
2. Strony zgodnie postanawiają, że przedmiot Umowy powinien być odebrany nie później niż 

do dnia ………………………………….. roku. 
 

§ 6 

 

1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy wynagrodzenie zgodnie ze 
złożoną  ofertą w kwocie…………………………………………………………….. netto 
(słownie: ……………………………………………… złotych netto), stawka podatku VAT  



23%, co daje kwotę do zapłaty w wysokości ………………………………………………….. 
zł brutto (słownie: ………………………………………………………………..złotych brutto). 

2. Zapłata za przedmiot Umowy nastąpi w formie przelewu bankowego, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Kupujący zapłaci ustawowe odsetki.  
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w sobie wszelkie należności, jakie 

spodziewał się osiągnąć Sprzedający w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej 
umowy, w szczególności koszty pośrednie i bezpośrednie, transportu, ubezpieczeń, 
pracy, należności publicznoprawne, etc. 

5. Sprzedający oświadcza, że rachunek o którym mowa w ust. 2 jest zgodny z tym 
umieszczonym na wykazie elektronicznym prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1018). 
W przypadku niezgodności rachunku, lub nieujawnienia rachunku bankowego na 
wykazie elektronicznym, o którym mowa wyżej, Kupujący ma prawo wstrzymać 
płatność do czasu umieszczenia rachunku przez Sprzedającego na tymże wykazie. W 
takim przypadku Sprzedającemu nie należą się odsetki za opóźnienie w zapłacie. 

6. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 
pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (Dz. U. z2019r. poz. 118 z póź. zm.). 

 
 

 

§ 7 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej   

pod rygorem nieważności. 
2. Sprzedający ma możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy  

w następującym w zakresie: 
a) zmiany wysokości wynagrodzenia - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w 

odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy. W takim przypadku kwota 
brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili 
powstania obowiązku podatkowego; 

b) w trakcie realizacji umowy wystąpiły nieprzewidziane i niezależne od Stron umowy 
okoliczności, w szczególności przypadki siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie 
zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed 
zawarciem niniejszej umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły 
zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne 
klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania 
warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie 
lub skażenia; 

c) doszło do zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

3. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, skutkuje 
powstaniem po stronie Sprzedającego uprawnienia do wprowadzenia zmian do umowy, nie 
zaś obowiązku. Okoliczności te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń Kupującego 
o odszkodowanie. 

4. Nie stanowi zmiany Umowy: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy; 
b) zmiana danych teleadresowych Strony; 
c) zmiana nazwy Strony, zmiana firmy Strony, zmiana formy organizacyjno – prawnej Strony. 



5. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 lub w ust. 3. Wniosek o 
zmianę postanowień umowy musi być złożony drugiej Stronie w formie pisemnej. 

 
 

§ 8 

1.Sprzedającemu  przysługuje prawo odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w całości lub 
części w przypadku wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie 
Umowy  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

4. Odstąpienie od Umowy w  sytuacjach  określonych w  ust. 1 niniejszego paragrafu może 
nastąpić w terminie 30 dni od  dnia powzięcia informacji przez Sprzedającego                       o 
powyższych okolicznościach. 

5. Odstąpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy następuje w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności ze wskazaniem podstawy odstąpienia lub wypowiedzenia. 

 

§ 9 

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być zbyte lub w jakiejkolwiek innej 

formie przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. 

Kupujący, pod rygorem nieważności, nie może dokonać cesji zobowiązań wynikających  

z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Sprzedającego. 

 

§ 10 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy, które nie zostaną rozwiązane 

polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego 

miejscowo dla siedziby Sprzedającego. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

                           Sprzedający:                                                       Kupujący: 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do umowy: oferta, wzór protokołu 

 



 
PROTOKÓŁ ODBIORU ……………. 

 
 

SPRZEDAJACY: 
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA  
z siedzibą w Warszawie (01-473) przy ul. Kocjana 3 

 
KUPUJĄCY: 
…………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………….. 
 
Data odbioru: …………………. 
 
 

a) Wykonawca odebrał przedmiot umowy z Zakładu w Czarnem przy ul. Pomorskiej 1 
 

Lp. Nazwa  ilość 

1. 

 
Strony potwierdzają, że: 
Odbiór przedmiotu Umowy nastąpił zgodnie z Umową. 
TAK/NIE*; 
Strony stwierdzają, że odebranie przedmiotu Umowy nastąpiło z opóźnieniem. Opóźnienie 
wyniosło … dni. 
TAK/NIE DOTYCZY*; 
 
Uwagi:  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/czytelne podpisy i pieczątki obu stron/: 
 
 



 

 

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY: 

 

 

 
Papier do drukowania „Kreda Silk 130g”  

Przeznaczenie: do produkcji wysokiej jakości prac drukarskich 

Opis materiału:  

Papier Arctic Silk 130g, w aruszach 61*86 cm, Kreda Silk  

PARAMETRY techniczne:  

GRAMATURA   130 g/m2, NIEPRZEZROCZYSTOŚĆ   97 %, GRUBOŚĆ    125 µm, WOLUMEN    

0,96 

BIAŁOŚĆ    119 (CIE), JASNOŚĆ    97 (ISO 2470 / D65%), GŁADKOŚĆ    1,8 (PPS, µm) 

POŁYSK    25-30 (TAPPI 7 480: 750 , g.u.)   

Charakteryzuje się wysoką nieprzezroczystością, sztywnością i doskonałymi właściwościami 

drukowymi.  

Ilość 15 000 kg 

Wyżej opisany surowiec znajduje się w magazynie drukarni w Zakładzie w Czarnem przy  

ul. Pomorskiej 1, 77-330 Czarne. Zafoliowany i zabezpieczony na paletach.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


