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UMOWA nr …………………………. 

 

Zawarta w dniu ………………………………… w Chromowola , pomiędzy: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez: 

1………………………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Sprzedającym, 

 

a 

 

F.P.U. RADSTAL Radosław Kisielewski, Chromowola 50 87-702 Koneck 

NIP 891-149-1521, REGON 340231609 

reprezentowaną przez: 

1.  Radosława Kisielewskiego 

zwanym dalej Kupującym, 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Sprzedającego na rzecz Kupującego rzeczy 

wskazanej w pkt 2 poniżej oraz wykonanie przez Sprzedającego dodatkowych 

świadczeń związanych z przedmiotową sprzedażą. 

2. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje Przedmiot umowy: 

Oprzyrządowanie spawalnicze do zrobotyzowanej celi spawalniczej wg. specyfikacji                        

zgodnie z ofertą………………………….. stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy 

3. Sprzedawca oświadcza, że Przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność, jest 

fabrycznie nowe, spełnia wszelkie normy techniczne i prawne, jest wolne od wad 

fizycznych i prawnych, nie jest obciążone prawami osób trzecich, jak również, że nie 
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toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie sądowe, administracyjne lub 

egzekucyjne 

4. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Urządzenie kompletne, zgodne ze 

specyfikacją techniczną, sprawne, bez wad fizycznych lub prawnych, do siedzimy 

Kupującego. Uruchomienie urządzenia zostanie dokonane przez Sprzedającego. 

 

§2 

1. Strony ustalają cenę na przedmiot umowy w wysokości ………………………. 

netto  + 23% VAT tj. …………………………………. brutto  

Słownie złotych:………………………………………………………………………… 

2. Strony ustalają, że własność urządzenia przechodzi na Kupującego na podstawie 

niniejszej umowy po otrzymaniu przez Sprzedającego zapłaty ceny, o której mowa 

w pkt 1 powyżej. 

3. Cena jest płatna w następujący sposób: 

 30% wartości netto Przedmiotu Sprzedaży w terminie 3 dni po podpisaniu 

umowy, płatne na podstawie wystawionej pro formy 

 70% wartości netto Przedmiotu Sprzedaży po podpisaniu protokołu odbioru 

urządzenia przez Kupującego, płatne na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

4. Wszelkie należne Sprzedającemu z tytułu niniejszej umowy płatności uiszczone 

będą przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wykazany na wystawionej 

przez Sprzedającego fakturze. 

 

 

§3 

 

 

1. Termin dostawy przedmiotu umowy strony ustaliły do dnia ………………………… 

2. Urządzenie zostanie dostarczone do siedziby firmy Kupującego 

3. Rozładunek oraz przeniesienie Urządzenia po rozładunku do faktycznego miejsca 

ustawienia, jak również samo ustawienie urządzenia w miejscu jego montażu będą 

dokonywane przez Sprzedającego z pomocą Użytkownika. Kupujący zapewni 

niezbędne przyłącza mediów.  

 

§4 

 

Kupujący oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), 

posiadającym numer 891-149-15-21 

 

§5 

1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji jakości urządzenia na okres 

……………………. Licząc od daty podpisania protokołu odbioru, 

2. Kupujący oświadcza, iż treść karty gwarancyjnej jest mu znana i akceptuje 

warunki gwarancji. 
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3. Podjęcie czynności serwisowych przez Sprzedającego powinno nastąpić                                   

w ciągu…………………..od momentu zgłoszenia awarii.  

4. Sprzedający jest zobowiązany na żądanie Kupującego zapewnić mu odpłatny 

serwis pogwarancyjny Przedmiotu umowy oraz odpłatne części zamienne przez 

okres…………….. od dnia upływu okresu gwarancji. 

 

§6 

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego 

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

3. Spory, jakie mogą z tej umowy wynikać, strony poddają pod rozstrzygnięcia sądu 

właściwego dla Kupującego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

………………………………….                                                            

………………………………… 

         (podpis Sprzedającego)                                                                                                     (podpis Kupującego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 


