UMOWA SPRZEDAŻY z dnia ……………….2018 r.
zawarta w dniu …………………….. roku w Grabownicy Starzeńskiej pomiędzy:
Dariusz Stachnik Przedsiębiorstwo Geologiczne Budownictwa Wodnego i Inżynieryjnego HYDROTECH z siedzibą w
Niepołomicach 32-005, ul. Wielicka 43, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców CEIDG, NIP 6831366161, Regon
351488870,
zwanym w dalszej części umowy Kupującym, reprezentowaną przez:
Dariusza Stachnika – Właściciela
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………… z siedzibą w
…………………………………….zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym, zarejestrowanym w
…………………………………………………………, NIP ……………………………, Regon ……………………………., reprezentowaną przez:
…………………………………… - …………………………….….
uprawnionego do reprezentacji Sprzedającego.
WW. oświadcza, do zawarcia niniejszej umowy nie jest wymagana uprzednia uchwała jakiegokolwiek organu
Sprzedającego.
zwanymi dalej w treści Umowy wspólnie – Stronami
Przedmiot umowy
§1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa System rozładunku kruszyw wg. Specyfikacji z Oferty do Zapytania
ofertowego nr 1/03/2018 z dnia 20.03.2018 r.
1. Sprzedający oświadcza, że;
a) urządzenie nie jest obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a w szczególności nie są przedmiotem zastawu
rejestrowego,
b) urządzenie znajduje się w jego swobodnej dyspozycji, rozporządzenie nim przez Sprzedającego nie podlega żadnym
ograniczeniom ustawowym, umownym lub statutowym i nie ciążą na nich żadne zobowiązania o charakterze
publicznoprawnym lub prywatnoprawnym w szczególności z tytułu obciążeń podatkowych, celnych lub z tytułu
ubezpieczeń społecznych,
c) posiada pełne i nieograniczone prawo do sprzedaży urządzenia i zawarcia umowy z Kupującym na warunkach
określonych w niniejszej umowie,
d) zawarcie niniejszej umowy przez Sprzedającego nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek orzeczenia sądu lub decyzji
właściwego organu, które dotyczą Sprzedającego i/lub naruszenia jakiejkolwiek umowy wiążącej Sprzedającego z
innymi osobami lub podmiotami trzecimi;
e) nie istnieją roszczenia osób trzecich, nawet warunkowe, o przeniesieniu własności urządzenia, ustanowienie
współwłasności, lub o ustanowienie na nim ograniczonych praw rzeczowych lub praw obligacyjnych takich jak najem,
dzierżawa, prawo odkupu, prawo pierwokupu, prawo zatrzymania lub inne podobne prawa;
f) urządzenia nie jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania sądowego, arbitrażowego, czy egzekucyjnego;
g) sprzedawane urządzenie jest wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Sprzedający ponosi wszelką odpowiedzialność w stosunku do Kupującego za stan niezgodny do ustępu
poprzedniego.
Cena i warunki płatności
§2
1. Cena netto (wynagrodzenie netto) maszyny wynosi ………………………………………………do powyższej ceny doliczony
zostanie podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
2. Wszelkie płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na niniejszej umowie i
fakturze. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data wpływu środków na konto bankowe Sprzedającego.
3. Numer rachunku właściwy dla realizacji postanowień niniejszej umowy:
Alior Bank S.A. Nr rachunku: 76 2490 0005 0000 4530 2335 2046
4. Termin płatności: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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5. Faktura zostanie wystawiona na: Kupującego.
Dostawa
§4
1. Termin przekazania urządzenia Strony ustalają na: do 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników Zapytania
ofertowego nr 01/03/2018.
2. Miejsce odbioru maszyn: siedziba Kupującego
3. W razie zwłoki w dostawie maszyn lub zapłacie należności Strony mogą naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień
zwłoki.
4. Kupujący przewiduje kary umowne za niezrealizowanie całości przedmiotu umowy. Sprzedawca zapłaci
Kupującemu kary umowne:
- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki;
- za zwłokę w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad;
- w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy – w
wysokości 10% wynagrodzenia netto;
- w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w określonym w umowie terminie z winy
Sprzedawcy, a wydłużenie terminu nie jest możliwe, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości
utraconego dofinansowania przyznanego w ramach
RPO WŁ na lata 2014-2020 lub wysokość nałożonej korekty finansowej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ na lata
2014-2020 na Kupującym.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny
odstąpienia.
Gwarancja
§5
1. Okres gwarancji: …………………..
2. Czas reakcji serwisu, tzn. czas od zgłoszenia usterki w formie mailowej do czasu przyjazdu serwisu na miejsce
wynosi: ……………………………………….
3. Czas usunięcia usterki od rozpoczęcia naprawy do całkowitego usunięcia usterki wynosi max. 24 h.
4. Kupujący przewiduje dodatkowe kary umowne za:
- za opóźnienia w czasie dojazdu serwisu w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za każdą godzinę zwłoki
- za wydłużenie czasu usunięcia usterki pow. 24 h - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za każdą godzinę zwłoki.
§6
1. Sprzedający nie ponosi winy za zwłokę w dostawie maszyny powstałą na skutek działania siły wyższej tj. strajku,
wojny, anomalii pogodowych, których nie można było przewidzieć, powodzi i innych klęsk żywiołowych, zarządzeń
rządu, mobilizacji, zmian terminów dostawy maszyny przez producenta, kontyngentów oraz embarg.
2. Sprzedający zobowiązuje się do zawiadomienia Kupującego o każdym przypadku mogącym spowodować
nieterminowe wykonanie dostawy.
Postanowienia dodatkowe
§7
1. Treści niniejszej umowy są objęte tajemnicą handlową i nie mogą być udostępnione bez zgody obu stron osobom
trzecim.
2. Kupujący oraz Sprzedający oświadczają, że zapoznali się wzajemnie z aktualnymi odpisami dokumentów
rejestrowych przedłożonych przez Strony i stwierdzają jednoznacznie, że osoby reprezentujące Strony przy zawarciu
niniejszej umowy są zdolne do reprezentacji Stron w świetle obowiązującego prawa.
3. Osobą upoważnioną przez Kupującego do odbioru maszyny jest Dariusz Stachnik.
4. Odbiór urządzenia przez osobę wskazana w ust. 3. jest jednoznaczne z obiorem maszyny przez Kupującego.
5. Wszelkie zawiadomienia związane z realizacją umowy strony będą przekazywały na adres siedziby drugiej strony.
Zawiadomienie uznane jest jako skutecznie doręczone, jeśli zostało:
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a. przesłane z użyciem poczty elektronicznej.
b. zostało wysłane listem poleconym.
Nie jest wymagane spełnienie łączne warunków opisanych w podpunktach a i b.
Adres e-mail w siedzibie Sprzedającego: …………………………………………….
Adres e-mail w siedzibie Kupującego: hydrotech.projekty@wp.pl
6. Przy odstąpieniu od umowy wymagane są obie, przedstawione w ust. 5, formy dostarczenia zawiadomienia.
§8
1. Wszelkie zmiany i odstępstwa od umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie Strony.
2. Wszelkie spory wynikłe przy wykonywaniu umowy Strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla
Kupującego.
3. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z przeznaczeniem po
jednym dla każdej ze stron.

SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY
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