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Wzór Umowy kupna-sprzedaży nr … 
 
zawarta we Włoszczowie w dniu … r. (dalej jako „Umowa”), pomiędzy: 
 
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79 c, zarejestrowana 
przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000052770, wysokość kapitału zakładowego 12.362.008,83 zł, - opłacony w 
całości, NIP 656-14-94-014, zwaną dalej „Kupującym”, reprezentowanym przez: 

1) ……………………………………, 
2) ……………………………………, 

 
a 
 
………………………………………… z siedzibą w ……………………………………………, 
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy ……………….. pod numerem KRS …, wysokość kapitału 
zakładowego ….. – kapitał opłacony w całości, numer identyfikacji podatkowej NIP: …………, 
zwanym dalej „Sprzedającym”, 
 
zwanymi także w Umowie każda z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami”, 
 
o następującej treści:  
 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Na podstawie Umowy Sprzedający sprzedaje a Kupujący nabywa fabrycznie nową suwnicę 

dwudźwigarowa bramowa z podestem dla obsługi i z napędem elektrycznym wraz z jej 
montażem (zwaną dalej „przedmiotem umowy” lub „suwnicą”). 

2. Szczegółowy zakres prac jest podany w „Specyfikacji technicznej” i w Ofercie nr ……… z 
dnia…… i stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i załączniku nr 2 do niniejszej 
Umowy. 

3. Sprzedający oświadcza, że: 
− jest uprawniony do dysponowania przedmiotem umowy w szczególności do zawarcia 

niniejszej Umowy, 
− przedmiot umowy nie ma żadnych wad prawnych ani fizycznych, brak ustawowych lub 

umownych ograniczeń w zbywaniu przedmiotu umowy, jak również osobom trzecim nie 
przysługują żadne prawa do suwnicy, 

− przedmiot umowy i wszystkie jego elementy są fabrycznie nowe, spełniają wszelkie 
wymogi w zakresie jego przeznaczenia, jakości oraz bezpieczeństwa, jest oznaczony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym znakiem bezpieczeństwa. 

 
§ 2 

Sprzedający zobowiązany jest wykonać, zorganizować i pokryć koszty następujących czynności: 
a) dostarczenia przedmiotu do siedziby Kupującego we Włoszczowie przy ul. 

Jędrzejowskiej 79c, 
b) zamontowania przedmiotu umowy u Kupującego w terminie do dnia ………………r. 

wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji, 
c) przeszkolenie pracowników Kupującego w zakresie obsługi przedmiotu umowy, 
d) przygotowanie i pomoc w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy przez UDT, 
e) przekazać gwarancję bankową lub ubezpieczeniową właściwego usunięcia wad i usterek. 
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§ 3 
1. Własność wymienionego w § 1 przedmiotu sprzedaży przechodzi na Kupującego, bez 

potrzeby składania dodatkowego oświadczenia woli, z chwilą wydania Kupującemu 
przedmiotu umowy w miejscu dostawy, stwierdzonego protokołem odbioru podpisanym 
przez obie strony, dopuszczeniem suwnicy do pracy przez UDT bez ograniczeń oraz 
dokonania 100% płatności za przedmiot umowy, z zastrzeżeniem par.6 ust.1 b . 

2. Od chwili podpisania końcowego protokołu odbioru, Kupujący ponosi wszelkie ryzyko 
związane z posiadaniem przedmiotu umowy, w szczególności ryzyko utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia suwnicy. Przy czym do czasu zapłaty 100% kwoty za przedmiot umowy 
Kupujący nie może użytkować przedmiotu umowy z wyłączeniem testów odbiorowych i 
szkolenia pracowników z udziałem Sprzedającego, z zastrzeżeniem par.6 ust.1 b. Do czasu 
odbioru końcowego ryzyko związane z posiadaniem przedmiotu umowy ponosi Sprzedający. 

3. Osobą wyznaczoną przez Kupującego do kontaktu ze Sprzedającym w przedmiocie 
potwierdzenia prawidłowego wydania przedmiotu umowy jest: 
- Piotr Zawadzki; tel. 041 38 81 213 lub kom 506 005 213; e-mail: piotr.zawadzki@zpue.pl. 
Osobą upoważnioną przez Sprzedającego do kontaktu z Kupującym w tym wydania 
przedmiotu umowy jest: 
- …………….. ; tel ………………………….. e-mail ………………………. 

4. Przekazanie przedmiotu umowy w siedzibie Kupującego nastąpi w terminie uzgodnionym 
przez strony lecz nie później niż do dnia …………… r. 

 
§ 4 

CENA 
 

1. Strony ustalają cenę sprzedaży przedmiotu umowy łącznie na kwotę ……… zł (słownie: 
………… złotych) netto. Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami.  

2. Cena wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje należność za wykonanie 
wszystkich czynności niezbędnych do kompleksowych realizacji przedmiotu umowy, w 
szczególności: koszty urządzenia oraz montażu, koszty transportu, dokumentacji, szkolenia 
pracowników Kupującego. 

 
§ 5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Cena wskazana w § 4 ust. 1 zostanie zapłacona przez Kupującego w następujący sposób: 
a) Etap I, 25 % ceny, tj. kwota netto ……,00 zł (słownie: …… złotych) powiększona o 

VAT, w terminie … dni roboczych od podpisania niniejszej umowy, 
Etap II, 25 % ceny, tj. kwota netto ……,00 zł (słownie: …… złotych) powiększona o 
VAT, w terminie … dni licząc od dnia dostarczenia suwnicy na podstawie protokołu 
odbioru z kompletnej dostawy. 
Etap III, 50 % ceny, tj. kwota netto ……,00 zł (słownie: …… złotych) powiększona o 
VAT, w terminie … dni od podpisania przez Strony protokołu końcowego z 
bezusterkowego odbioru technicznego przedmiotu umowy, przeszkoleniem w zakresie 
obsługi przedmiotu umowy osób wskazanych przez Kupującego, dopuszczeniem suwnicy 
do pracy przez UDT bez ograniczeń. 

b) W przypadku opóźnienia w przekazaniu gwarancji o której mowa w par.6 ust.1 a, 
Kupuj ący zatrzyma 10% wartości kontraktu do czasu jej przekazania. W takim 
przypadku zatrzymanie 10% kwoty należności za przedmiot umowy nie wstrzymuje 
przeniesienia prawa własności przedmiotu umowy na rzecz Kupującego, wykonania 
przez Sprzedającego wszelkich zobowiązań z tym związanych. 
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2. Kupujący dokona zapłaty ceny przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w Banku 
………………………………….., na podstawie faktur VAT wystawionych przez 
Sprzedającego. 

3. Za datę zapłaty będzie uważany dzień obciążenia rachunku Kupującego. 
4. Sprzedający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i posiada  

NIP: ……………… 
5. Kupujący oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i posiada  

NIP 656-14-94-014 
 

§ 6 
DOKUMENTACJA ORAZ SZKOLENIE 

 
1. Wraz z przedmiotem umowy Sprzedający jest zobowiązany wydać Kupującemu kompletną 

dokumentację odbiorową, w tym m.in.: 
a) świadectwo CE lub inne wymagane przepisami prawa polskiego na dzień dostawy dla 

maszyn tego typu, 
b) Dokumentację Techniczno - Ruchową, 
c) instrukcję obsługi przedmiotu umowy, 
d) zestawienie części zamiennych, 

2. Dokumentacja wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie sporządzona w języku 
polskim w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowego wydruku (trzy egzemplarze). 

3. Przekazanie suwnicy oraz szkolenie osób wskazanych przez Kupującego w jego siedzibie 
we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79C, zostanie przeprowadzone przez pracownika 
serwisowego Sprzedającego. Koszty swojego inżyniera serwisowego pokrywa Sprzedający. 

 
§ 7 

GWARANCJA 
 

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za prawidłową konstrukcję, materiał oraz wykonanie 
przedmiotu umowy zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami technicznymi 
obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej na dzień dostawy suwnicy, oraz za 
funkcjonowanie przedmiotu umowy zgodnie z ustalonymi z Kupującym parametrami 
techniczno-eksploatacyjnymi. 

2. Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest objęty gwarancją jakości Producenta  
w okresie … (…) miesięcy od daty odbioru technicznego potwierdzonego protokołem 
bezusterkowego odbioru technicznego przedmiotu umowy. 

3. Sprzedający zobowiązany jest przystąpić do usunięcia zgłoszonych usterek w terminie  
24 godzin od chwili zgłoszenia ich przez Kupującego natomiast usunięcie usterki powinno 
nastąpić w terminie 3 dni od zgłoszenia lub w innym terminie wzajemnie uzgodnionym. 
Zgłoszenia wady dokonuje Kupujący faksem lub e-mailem na adres ……… lub fax ……. 

4. W przypadku nie przystąpienia do naprawy lub nie usunięcia usterki przez Sprzedającego w 
terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, kupujący ma prawo przystąpić do 
naprawy we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Sprzedającego, bez utraty uprawnień 
wynikających z gwarancji i naliczyć kary umowne w wysokości 0,2% wartości przedmiotu 
umowy za każdy dzień opóźnienia. 

5. W ramach usunięcia usterki Sprzedający może dostarczyć do Kupującego inne urządzenie o 
nie gorszych parametrach jak przedmiot umowy na czas usuwania usterek, wstrzymuje to 
naliczanie kar i inne czynności Kupującego zmierzające do usunięcia usterek we własnym 
zakresie. 

 
§ 8 

SERWIS 
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1. Sprzedający, zapewnia serwis mobilny oraz dostawy części zamiennych do przedmiotu 

umowy. 
2. Warunki świadczenia usług serwisowych nieobjętych gwarancją określi odrębna umowa 

serwisowa zawarta pomiędzy Stronami. 
3. Strony ustalają, że poszczególne przeglądy techniczne w okresie gwarancyjnym będą 

realizowane wg poniższych ustaleń.  
Harmonogram i ceny serwisu gwarancyjnego realizowanego po upływie: 

a)  … 
b)  … 
c)  … 

4. Podane w ust. 3 niniejszego paragrafu wartości są cenami netto i zawierają wszystkie koszty 
niezbędne do dokonania przeglądów technicznych w zakresie zgodnym z wymogami 
producenta urządzenia. Przeglądy dokonane zostaną u Kupującego.  

 
§ 9 

KARY UMOWNE 
 

1. W przypadku opóźnienia terminu wykonania przedmiotu umowy, Kupujący może żądać od 
Sprzedającego zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % ceny, o której mowa w § 4 ust. 1, 
za każdy dzień opóźnienia, przy czym łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20 
% ceny przedmiotu umowy. 

2. W przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, uruchomieniu lub odbiorze 
UDT z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego przekroczy 30 dni, Kupujący będzie miał 
prawo pisemnie odstąpić od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W tym 
przypadku Sprzedający jest obowiązany zwrócić Kupującemu w terminie 7 dni od daty 
odstąpienia od umowy wszelkie kwoty otrzymane w związku z realizacją niniejszej Umową 
powiększone o odsetki ustawowe, jak również zobowiązany jest zapłacić karę umowną w 
wysokości 20 % ceny przedmiotu umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie pkt. 2 zwrot niezgodnego z umową 
przedmiotu umowy nastąpi na koszt i staraniem Sprzedającego. 

4. Kupujący ma prawo pomniejszyć cenę należną Sprzedającemu o kwotę wynikającą z 
naliczonych kar umownych. 

5. W przypadku opóźnienia w płatności za przedmiot umowy Kupujący zapłaci Sprzedającemu 
karę umowną w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie za 
przedmiot umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy bez uzasadnienia strona odstępująca zapłaci drugiej 
stronie umowy kare umowną wysokości 20 % ceny przedmiotu umowy. 

 
§ 10 

OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO 
 

Kupujący zapewni na własny koszt: 
• Sprzęt dźwigowy do rozładunku i montażu suwnicy oraz zasilania. 
• Uziemione podtorze suwnicy wraz z odbojami dostosowanymi do nowej suwnicy. 
• Doprowadzi wraz z napięciem docelowym kabel zasilający do zestawu wejściowego 

suwnicy. 
 

Ponadto zgodnie z wymogami UDT Zamawiający zapewni: 
• Oświadczenie, iż istniejące podtorze (na którym będzie zainstalowana nowa suwnica) jest 

zgodnie z PN-91/M-45457 (Tory jezdne suwnic pomostowych) i można na tym podtorzu 
zainstalować suwnicę. 
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• Wykonanie dojść i przejść w obrębie suwnicy zgodnie z wymaganiami UDT 
• Zgłosi suwnice do odbioru przez UDT 
• Ciężary i zawiesia do prób ruchowych suwnic oraz w trakcie odbioru suwnic przez UDT 
• Operatora urządzeń dźwigowych oraz konserwatora z odpowiednimi uprawnieniami na czas 

odbioru suwnic przez UDT 
 

§ 11 
SIŁA WYŻSZA 

 
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej 

Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej.  
2. „Siła wyższa" oznacza wszelkie okoliczności, które mogą zaistnieć po podpisaniu umowy, 

których nie mogła przewidzieć żadna ze Stron i na których przebieg żadna ze Stron nie ma 
wpływu oraz których skutki działania są negatywne dla realizowanych prac (szkody, straty, 
opóźnienia). Do „siły wyższej” należą w szczególności: działania wojenne, zamachy stanu, 
powstania, zamachy terrorystyczne, rozruchy, zamieszki, spory pracownicze, strajki, pikiety, 
wypadki losowe, klęski żywiołowe, powodzie, i inne nadzwyczajne zdarzenia spowodowane 
działaniami sił przyrody. 

3. Żadna ze Stron nie będzie uznana za winną niedotrzymania zobowiązań umownych, jeżeli  
to niedotrzymanie będzie skutkiem działania „siły wyższej". 

4. Obowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne, bezzwłoczne (najpóźniej do 7 dni) 
zawiadomienie drugiej Strony o stwierdzeniu zaistnienia „siły wyższej". Brak takiego 
zawiadomienia będzie podstawą do potraktowania „siły wyższej" za nie zaistniałą ze 
wszystkimi tego skutkami dla Strony, która nie dokona zawiadomienia. 

5. Po stwierdzeniu zaistnienia „siły wyższej" Strony podejmą wspólnie wszystkie kroki  
w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków działania „siły 
wyższej" na wykonywane prace. 

6. Każda ze Stron będzie zwolniona z odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe 
wykonanie zobowiązania, jeżeli jest to skutkiem działania „siły wyższej". 

 
 

§ 12 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1.  Sprzedający przekaże Kupującemu Gwarancje bankową lub ubezpieczeniową właściwego 

usunięcia wad i usterek na kwotę 5 % wartości netto kontraktu w treści zgodną z wymogami 
Kupującego, wystawioną na okres … miesięcy liczone od daty bezusterkowego odbioru 
technicznego na wzorze przekazanym przez Kupującego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu, zaakceptowanego 
przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony będą rozstrzygać 
polubownie we własnym zakresie, natomiast w braku możliwości takiego rozwiązania, Strony 
poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla Kupującego. 

5. Integralną częścią Umowy jest; 
-  załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna, 
- załącznik nr 2 – Oferta nr … z dnia … 

6. Za prawidłowo przesłane Strony uznają pisma lub inną korespondencję przesłaną na 
następujące adresy: 
a) do Kupującego:  

29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79c, adres e-mail: piotr.zawadzki@zpue.pl 
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b) do Sprzedającego: 
………………………………… adres e-mail: ……. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 
 

 KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY 


