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Omówienie wzorów umowy

Uchybienia w umowie, które zauwaŜyliśmy, zostały wymienione. Ocena czy są wadą czy
zaletą to kwestia pozycji z jakiej mamy je oceniać, poniewaŜ jeśli dla jednej strony to zaleta,
dla drugie moŜe być wadą.

• Forma Wykonawca-Zleceniodawca, Zamawiający-Dostawca;
• Zapis daty: 1 stycznia 1995
• Szkolenie: w jakim terminie zostanie przeprowadzone szkolenie kadr;
• Podana cena nie zawiera informacji netto- brutto;
• Nie ma informacji, co się stanie w przypadku, gdy Zleceniodawca nie będzie
zadowolony z dostarczonego oprogramowania (musi czekać 6 lat??!!??);
• Zakupione oprogramowanie moŜe być zakupione równieŜ przez konkurencję;
• Niekorzystny czas realizacji wymiany systemu;
• Umowa opiewa roczną opiekę nad oprogramowaniem;
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UMOWA SPRZEDAśY

Zawarta w dniu ………………….. roku pomiędzy firmą Śrubowkręt z siedzibą w
Krakowie przy ulicy Dolnej 14 zwaną w dalszej części umowy Sprzedawcą, reprezentowanym
przez:
1. Annę Kaletę
2. Piotra Chojnackiego
a Janem Kowalskim zwanym w dalszej części umowy Kupującym.

Została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot umowy, cena i termin dostawy
§1
Sprzedawca przenosi na kupującego własność sprzętu w liczbach i jednostkowych cenach
brutto określonych w §2, a kupujący nabywa go w dniu podpisania umowy. Zamówiony towar
zostaje dostarczony pod adres wskazany prze kupującego.
§2
Przedmiotem umowy jest:
LP.

Przedmiot

Symbol prod.

1.

Drabina składana 5m

BGR453

2.

Rusztowanie 2m 5 szt.

KOL843

3.

50 kg gwoździ ocynkowanych

FR45454

4.

150 kg blachowkrętów

GDWSA
Razem zł BRUTTO (cena końcowa):
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§3
Sprzedający w dniu podpisania umowy dostarczy przedmiot sprzedaŜy na swój koszt i
własnym transportem kupującemu. Koszt opakowania wynoszący 50 zł (słownie: pięćdziesiąt
złotych 00/100) wliczony jest w ich cenę.

§4
Cena zakupionego towaru wynosi 2250 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt
złotych 00/100) i została przy podpisaniu niniejszej umowy uiszczona w kasie sprzedawcy. Do
ceny doliczony został podatek VAT.

Gwarancja i serwis
§5
Sprzedawca udziela kupującemu dwuletniej gwarancji, na sprzedany towar. Warunki
gwarancji zawarte są w §6 załączniku do niniejszej umowy, który czyni się integralna częścią
umowy.
§6
W przypadku stwierdzenia przez kupującego istnienia wad zakupionego towaru kupujący
niezwłocznie prześle sprzedającemu towar z opisem wady, na który sprzedający udzielił
gwarancji.
§7
Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego
towaru przez kupującego do naprawienia go, a w przypadku konieczności sprowadzenia części
zamiennych z zagranicy okres naprawy wydłuŜa się do 28 dni.
§8
Na czas naprawy Sprzedający moŜe udostępnić Kupującemu nieodpłatnie urządzenie
zastępcze podobnej klasy, na gwarancji, w terminie 7 dni od zgłoszenia wady.
§9
Serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny będzie świadczony na miejscu w siedzibie
Sprzedającego.
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§10
W przypadku 5-krotnej naprawy urządzenia w okresie gwarancji Sprzedający wymieni
przedmiot dostawy na nowy.
Postanowienia finansowe i handlowe

§11
Podstawą do wystawienia faktury za przedmiot umowy stanowić będzie potwierdzony
przez Kupującego protokół odbioru przedmiotu umowy przygotowany przez Sprzedawcę.
Protokół odbioru ze strony Kupującego potwierdzać będą przedstawiciele wymienieni w §17.

§12
Faktura będzie rozliczana gotówką zgodnie z §4 niniejszej umowy.

§13
Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy
lub świadczeniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w wysokości 0,5 % ceny umownej
za ten przedmiot, za kaŜdy dzień zwłoki wynikającej z winy Sprzedawcy.
§14
Strona odstępująca od umowy z przyczyn leŜących po jej stronie zapłaci drugiej stronie
karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
§15
W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie ustalonym w §1 Kupujący
moŜe odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu
umowy.

Postanowienia organizacyjne
§16
Osobą odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy ze strony Sprzedającego jest:
Piotr Chojnacki.
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§17
Ze strony Kupującego osoba upowaŜniona do realizacji przedmiotu umowy jest: Jan
Kowalski lub osoby legitymujące się imiennym upowaŜnieniem wystawionym przez
Zamawiającego.
§18
Dostawa ma mieć charakter jednorazowy (w całości).

Postanowienia dodatkowe i końcowe

§19
KaŜda zmiana umowy moŜliwa jest tylko w formie pisemnej za zgoda obu Stron.

§20
W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. nr 76 poz. 344
z późniejszymi zmianami).

§21
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy
rzeczowo Sąd Gospodarczy we Wrocławiu.

§22

Umowna niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiającego.
KUPUJĄCY:
1..................................
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