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UMOWA SPRZEDAŻY 

Zawarta w Mikołowie dnia ………… roku pomiędzy: 

 

Firmą ………….. reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………. 

zwany dalej SPRZEDAJĄCYM, 

a 

GEO GLOBE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………. 

Zwany dalej KUPUJĄCYM 

 

 

SPRZEDAJĄCY i KUPUJĄCY zwani są również STRONAMI w dalszej części umowy. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż  ………………………………………………………………….. 

zwanego dalej TOWAREM. Wraz z TOWAREM SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest dostarczyć 

KUPUJĄCEMU …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Termin montażu TOWARU wraz z uruchomieniem ustala się na ……………………………………….. 

3. Transport TOWARU do miejsca montażu organizuje ………………………………………………... 

Uruchomienie TOWARU nastąpi niezwłocznie po jego dostarczeniu do siedziby KUPUJĄCEGO 

według §3. 

 

§2 

Cena i płatność 

1. SPRZEDAJĄCY sprzedaje, a KUPUJĄCY nabywa opisany w §1 ust. 1 TOWAR, za łączną cenę 

netto …………………………………………………… powiększoną o należny podatek VAT wg stawki 

obowiązującej w dniu wystawienia faktury (23%) 

2. Cena wskazana  w ust. 1 płatna jest w następujący sposób: ……………………………………………. 

3.    Zapłata ceny następuje z chwilą uznania wpłaty KUPUJĄCEGO na rachunek bankowy 

SPRZEDAJĄCEGO:  
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§3 

Montaż oraz odbiór TOWARU 

1. ......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

2.  Wydanie TOWARU następuje po zakończeniu uruchomienia na podstawie protokołu odbioru, 

zwanego dalej protokołem.  Protokół zawiera raport z wykonanego uruchomienia, 

ewentualne uwagi, oświadczenia oraz podpisy osób uczestniczących w odbiorze. Do 

protokołu dołącza się instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną podpisaną przez 

SPRZEDAJĄCEGO. W przypadku wadliwego montażu bądź uruchomienia SPRZEDAJĄCY 

zobowiązuje się do niezwłocznego naprawienia usterek.    

3.  Protokół podpisuje przynajmniej jedna osoba reprezentująca SPRZEDAJĄCEGO i jedna osoba 

reprezentującą KUPUJĄCEGO. 

4.  SPRZEDAJĄCY po uruchomieniu TOWARU zobowiązuje się do wstępnego przeszkolenia 

KUPUJĄCEGO z obsługi TOWARU. 

 

§4 

Odpowiedzialność SPRZEDAJĄCEGO 

1. SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania z  

TOWARU wbrew zaleceniom wskazanym w instrukcji obsługi, o której mowa w §3 ust. 2. 

2. SPRZEDAJĄCY ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady ukryte dostarczonego TOWARU 

§5 

Kary umowne 

1. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w §1 ust. 2, SPRZEDAJĄCY będzie 

zobowiązany do zapłaty KUPUJĄCEMU kary umownej w wysokości 2% ceny netto wskazanej 

w §2 ust. 1 za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia, ale nie więcej niż 10% tej ceny. 

 

2. KUPUJĄCY uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.  

 

 

 

§6 

Prawo własności 

 

1. Prawo własności TOWARU przechodzi na KUPUJĄCEGO z momentem zapłaty całości ceny. 

 

 

§7 

Zmiana umowy sprzedaży 

 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obu stron. 

2. Za zmiany treści umowy uważa się także zmiany i uzupełnienia dokumentów, o których mowa 

w §3. Ust. 2. 
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§8 

Osoby do kontaktu 

1. Strony wskazują następujące osoby do kontaktu: 

a. ze strony Sprzedawcy: …………………………………………………………………………………………… 

b. ze strony Kupującego: ……………………………………………................................................ 

2. Osoby wymienione w ust. 1 zostają niniejszym upoważnione do samodzielnego wykonywania 

niniejszej umowy, w tym w szczególności odpowiednio, do  wymiany informacji, składania 

oświadczeń oraz przeprowadzenia odbioru towaru i składania podpisów pod protokołami, o 

których mowa w §3, wystawienia dokumentu gwarancyjnego. 

 

 

§9 

Adresy 

 

1. Strony zobowiązują się posługiwać adresami wskazanymi w nagłówku umowy. 

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianie adresów, o których mowa w 

ust. 1. 

 

§10 

Gwarancja 

1. SPRZEDAWCA udziela KUPUJĄCEMU gwarancji na TOWAR na okres ………………….. od momentu 

uruchomienia TOWARU. Warunki gwarancji opisane są w osobnym dokumencie 

dostarczonym wraz z TOWAREM.  

 

 

§11 

Serwis 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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§12 

Postanowienia końcowe 

 

1. STRONY zobowiązują się do polubownego rozwiązywania wszystkich sporów powstałych w 

związku z wykonaniem niniejszej umowy. 

2. Jeżeli STRONY nie dojdą do porozumienia w okresie 30 dni kalendarzowych liczonych od 

doręczenia pierwszego pisma związanego z ewentualnym sporem, właściwym dla wytoczenia 

powództwa będzie sąd miejsca prowadzenia działalności przez SPRZEDAJĄCEGO. 

3. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje jej nieważności. 

W takiej sytuacji w miejsce nieważnego postanowienia wchodzą właściwe przepisy prawa, a 

w ich braku, STRONY zobowiązują się zastąpić nieważne postanowienia innymi o treści 

najbardziej zbliżonej. 

4. Umowa niniejsza zastępuje wszelkie ustalenia dokonane przez STRONY w trakcie rozmów, 

wymiany informacji oraz negocjacji i stanowi jedyne źródło zobowiązań STRON. 

5. STRONY oświadczają, iż dołożyły szczególnej staranności przy zapoznaniu się z treścią 

niniejszej umowy, zrozumiały wynikające z niej konsekwencje prawne oraz nie wnoszą do 

treści umowy żadnych zastrzeżeń. 

6. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia związane z rozwiązaniem niniejszej umowy 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Umowa oraz stosunek prawny z niej wynikający podlegają prawu polskiemu, w szczególności 

ustawie Kodeks Cywilny. 

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze STRON. 

9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 SPRZEDAJĄCY         KUPUJĄCY 

  


