UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY Nr
zawarta w dniu …………………..……………..………… w Gliwicach pomiędzy:

Walcownią Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. w Gliwicach, ul. Metalowców 6, wpisaną
do Krajowego Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000374289, NIP 969 15 86 199
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej: Kupującym,

a
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………
Zwaną dalej Sprzedającym.

Strony uzgadniają co następuje:
§1
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje p r z e d m i o t u m o w y , k t ó r y s t a n o w i
pompa ……………………………………………………………………………………….…z silnikiem.
2. Urządzenie będzie spełniało następujące wymagania:
- długość ssania -1700mm
- tłoczenie DN-80
- ciśnienie: 5 bar
- temperatura: ok.30°C
- medium: Woda czysta
- parametry silnika:
- obroty -2900 obr/min
- moc -15 kW
- 15 Amper

§2
1. Cena Urządzenia wynosi: ……………………………..PLN i zostanie powiększona o obowiązujący podatek
VAT.

2. Strony ustalają następujące warunki płatności:…………………………………………………………………………………………
3. Strony upoważniają się wzajemnie do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej
odbioru.
4. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru spowodują
ponowienie 14-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących
dokumentów.
§3
1. Sprzedający w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 zobowiązuje się:
a. dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z opisem technicznym określonym w Załączniku nr 1;
b. dostarczyć przedmiot umowy w pełni sprawny, nieużywany, nieregenerowany, nieuszkodzony,
zabezpieczony do transportu drogowego,
c. dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 do siedziby Kupującego na własny koszt i
ryzyko.
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu umowy.
3. Sprzedający zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Kupującego jakie
uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy.
4. Terminy dostaw:
Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu:
a) przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 w terminie do………………………………. od daty podpisania
niniejszej umowy.
§4
1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Kupującego.
2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony przez Strony protokołami odbioru, podpisanymi bez
zastrzeżeń ze strony Kupującego.
3. Pierwsze uruchomienie w siedzibie Kupującego odbędzie się z możliwością obecności Sprzedającego.
W gestii Kupującego pozostaje rozpakowanie, instalacja oraz podłączenie przedmiotu umowy zgodnie
z dostarczoną dokumentacją.
§5
1.

2.

3.
4.

Warunki odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady określają przepisy Kodeksu
Cywilnego. Sprzedający odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym przedmiocie
umowy i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania.
Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na okres……… miesięcy liczony od daty przekazania
przedmiotu umowy Kupującemu jednakże nie dłużej niż ……… miesięcy od daty odbioru potwierdzonej
podpisaniem protokołu odbioru.
Gwarancja dotyczy wad przedmiotu umowy, ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych
od
zgłoszenia
niesprawności do dokonania naprawy podzespołu/elementu przedmiotu umowy, a w przypadku
niemożności lub nieskuteczności naprawy do jego wymiany na nowy wolny od wad w terminie do 15
dni roboczych.
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W przypadku, gdy wymiana podzespołu/elementu przedmiotu umowy na nowy nie spowoduje
usunięcia niesprawności Sprzedający zobowiązany jest do wymiany kompletnego przedmiotu umowy
na nowy wolny od wad posiadający wszystkie wymagane parametry i funkcjonalności w terminie do 30
dni.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji w przypadku usterek,
spowodowanych nieprawidłową eksploatacją przez Kupującego lub osobę trzecią.
6. Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych w tym od praw i
roszczeń osób trzecich zarówno z tytułu praw i roszczeń do materiałów, surowców użytych przez
Sprzedającego do jego wytworzenia jak i praw i roszczeń autorów lub twórców biorących udział w
opracowaniu lub posiadających autorskie prawa osobiste lub majątkowe z zakresu prawa autorskiego
lub prawa własności przemysłowej.
7. W przypadku naprawy lub wymiany jakiegokolwiek elementu lub komponentu przedmiotu umowy czas
gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę zostaje przedłużony o czas naprawy.
8. Sprzedający rozpatrzy zgłoszone niesprawności w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.
9. Sprzedający zapewnienia Kupującemu w ramach oddzielnych umów/zamówień dostęp do części
zamiennych przedmiotu umowy przez okres co najmniej 5 lat od daty upływu okresu gwarancji, przy
czym dostawa zamówionych przez Kupującego części zamiennych następować będzie w ciągu 30 dni
roboczych od daty zamówienia.
10. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedającego nie później jednakże niż w
terminie 3 dni, o stwierdzonej wadzie lub nieprawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu umowy.
Zawiadomienie zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres:
email: ………………………………………………………………….
i zawierać będzie w swej treści co najmniej:
a) opis uszkodzenia lub objawy usterki,
b) określenie daty stwierdzenia wady lub nieprawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy,
c) wskazanie osoby reprezentującej podmiot eksploatujący przedmiot umowy upoważniony do
kontaktów ze Sprzedającym.
11. W pierwszym dniu przystąpienia do naprawy, Sprzedający pisemne powiadomi Kupującego o
przewidywanym czasie naprawy, z zastrzeżeniem, iż czas usuwania wady nie może być dłuższy niż 18
dni roboczych.
12. Niedokonanie przez Sprzedającego obowiązków wymienionych w ust. 1 oraz brak uzgodnień z
Kupującym terminu naprawy uprawniają do wykonania naprawy przez Kupującego i obciążenia
kosztami Sprzedającego.
§6
1. Umowa niniejsza obowiązuje jedynie w odniesieniu do przedmiotu umowy.
§7
1. W przypadku, gdy Sprzedający nie rozpatrzy zgłoszonej wady w terminie o jakim mowa w ust.8, § 5 lub
nie usunie jej w terminie o jakim mowa w ust. 11, § 5 zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Kupującego
kary umownej w wysokości 1300 zł brutto (słownie : tysiąc sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia działania. W przypadku, gdy Sprzedający zobowiązany jest do wymiany kompletnego
przedmiotu umowy na nowy wolny od wad i świadczenia tego nie wykona w ciągu 20 dni roboczych od
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2.

3.

4.

5.
6.

stwierdzenia przesłanek do dokonania takiej wymiany, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz
Kupującego kary umownej w wysokości 1500 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych) za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia dostawy Kupującemu nowego wolnego od wad przedmiotu umowy.
Kupującemu przysługuje prawo pomniejszenia wynagrodzenia Sprzedającego o wartości
przysługujących Kupującemu kar umownych z tytułu nieterminowego wywiązania się z dostaw
określonych w § 3 ust. 4.
Sprzedający zapłaci Kupującemu 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1
umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy lub jej części, względnie rozwiąże ją ze skutkiem
natychmiastowym z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający lub gdy Sprzedający odstąpi
od umowy lub jej części, względnie ją rozwiąże ze skutkiem natychmiastowym, z powodów leżących po
jego stronie.
Kupujący zapłaci Sprzedającemu 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1
umowy, gdy Sprzedający odstąpi od umowy lub jej części, względnie rozwiąże ją ze skutkiem
natychmiastowym z powodu okoliczności, za które odpowiada Kupujący lub gdy Kupujący odstąpi od
umowy lub jej części, względnie ją rozwiąże ze skutkiem natychmiastowym, z powodów leżących po
jego stronie.
Za zwłokę w dostawie w terminie określonym w § 3 ust. 4 Sprzedający zapłaci karę umowną w
wysokości 3,5% wartości umowy, za każdy dzień zwłoki.
Suma kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości umowy, co nie ogranicza możliwości
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych Stron na zasadach ogólnych.
§8

1.
2.
3.
4.
5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu uzgodnionego przez obie Strony,
pod rygorem nieważności.
Spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla
siedziby Kupującego.
Załącznik nr 1 określający opis techniczny przedmiotu umowy stanowi integralną część niniejszej
umowy.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.
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