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UMOWA SPRZEDAŻY 

zawarta w dniu ......... w Straszynie pomiędzy: 

MEWO Spółka Akcyjna, z siedzibą w Straszynie (83-010)  przy ul. Starogardzkiej 16, wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII 

Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000625922, NIP: 583-315-93-42, kapitał zakładowy 

100.000zł, kapitał wpłacony 100.000zł, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Pawła Weinera, 

zwana dalej  Kupującym lub Stroną 

oraz 

................................................................................. zwana dalej Sprzedającym lub Stroną               

§ 1. 

1. Niniejszym Strony zawierają umowę sprzedaży zwaną dalej Umową.  

2. Na podstawie Umowy Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa ……………………. zwane dalej 

Urządzeniem.   

3. Sprzedający oświadcza i gwarantuje, że Urządzenie jest fabrycznie nowe i oryginalne, zgodne ze 

złożoną ofertą stanowiącą integralną część Umowy oraz warunkami i wymaganiami Kupującego 

określonymi w Specyfikacji Zamówienia – zwanej dalej Specyfikacją.   

4. Jako oryginalne Strony uznają wyłącznie Urządzenie oficjalnie i legalnie oznaczone znakiem (logo) 

producenta, wyprodukowanym przez producenta albo na zlecenie producenta – za jego wiedzą i 

zgodą.  

5. Sprzedający zobowiązuje się, że Urządzenie oraz jego poszczególne części dostarczone Kupującemu 

przez Kupującego będą:  

1) fabrycznie nowe, w pełni sprawne, funkcjonujące i zgodne z warunkami Specyfikacji, 

2) spełniały wszelkie wymagania, jakie stawiane są dla tego typu urządzeń w Polsce, w 

szczególności będą spełniały przewidziane prawem polskie normy, 

3) odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami podczas transportu, w szczególności 

Urządzenie oraz jego części zostaną opakowane i oznakowane we właściwy sposób, zgodnie z 

wszelkimi wymogami prawa oraz właściwościami Urządzenia i jego części. 

6. Zamówienie na Urządzenie realizowane jest w ramach projektu: „Innowacyjne Centrum 

zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore” w ramach 

konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 1.2 

Transfer wiedzy do gospodarki. 

§ 2. 

1. Termin wykonania Urządzenia wynosi do 120 dni od dnia zawarcia Umowy. 

2. Kupujący zobowiązuje się odebrać Urządzenie na własny koszt i ryzyko, przy czym  Sprzedający 

zobowiązany jest do powiadomienia Kupującego o gotowości do wydania Urządzenia na co najmniej  

10 dni roboczych przed planowanym dniem odbioru. 

3. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Urządzenia przechodzi na Kupującego z chwilą 

podpisania protokołu odbioru. 

4. Sprzedający wyda Kupującemu jednocześnie z protokolarnym przekazaniem Urządzenia całą 

dokumentację dotyczącą Urządzenia, a zwłaszcza: 

1) instrukcję użytkowania/obsługi Urządzenia, 

2) karty gwarancyjne, 

3) karty kalibracyjne. 

5. Jeżeli do korzystania z Urządzenia potrzebne jest udzielenie licencji, to Sprzedający zobowiązany 

jest w cenie nabycia Urządzenia udzielić takiej licencji Kupującemu. Przyjmuje się w razie 

wątpliwości, że z dniem wydania Urządzenia Sprzedający udziela stosownej licencji Kupującemu. 

§ 3. 

Strony wyznaczają osoby upoważnione do reprezentacji w sprawach związanych z wykonaniem 

Umowy:  
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ze strony Kupującego:     ...………………………….., tel. ………………………. 

ze strony Sprzedającego:               ........................................,  tel. ................................. 

§ 4. 

1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za Urządzenie przelewem bankowym w ten sposób, że: 

1) w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy, tytułem zadatku w rozumieniu art. 394 k.c., 

kwotę 50% ceny Urządzenia, 

2) 50% ceny Urządzenia przed dniem odbioru Urządzenia, 

pod warunkiem doręczenia przez Sprzedającego prawidłowo wystawionej faktury.  

2. Cena za Urządzenie wynosi ................................... 

3. Cena nie obejmuje podatku od towarów i usług, który zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

§ 5. 

1. Sprzedający gwarantuje Kupującemu i jest zobowiązany wobec Kupującego, że Urządzenie jest 

wolne od wad fizycznych i prawnych i zobowiązuje się do świadczenia 6 miesięcznej gwarancji na 

dostarczone Urządzenie. 

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg w dniu podpisania protokołu odbioru Urządzenia bez uwag.     

3. Jeżeli w trakcie obowiązywania gwarancji Urządzenie będzie podlegało naprawom dłuższym niż 7 

dni roboczych, a naprawa ta nie będzie związana z niewłaściwą eksploatacją przez Kupującego, 

gwarancja zostanie przedłużona o czas naprawy i zwrotu Urządzenia Kupującemu. 

4. Sprzedający zobowiązuje się w ramach gwarancji do niezwłocznego podjęcia działań związanych  

z usunięciem  zgłoszonej usterki, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.   

5. Jeżeli Sprzedający opóźni się z rozpoczęciem działań serwisowych, Kupujący jest uprawniony do 

usunięcia usterki w drodze naprawy w innym serwisie na ryzyko i koszt Sprzedającego zachowując 

przy tym inne uprawnienia wynikające z Umowy. Taka naprawa nie pociąga także za sobą utraty 

uprawnień gwarancyjnych. 

6. Jeżeli usunięcie usterki w drodze naprawy okaże się nie możliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione, 

Kupujący ma prawo żądać od Sprzedającego, wymiany Urządzenia na wolne od wad, a gdyby to nie 

było możliwe – może w tym zakresie od Umowy odstąpić i żądać zwrotu zapłaconej ceny, bez 

pomniejszania jego wartości z tytułu zużycia eksploatacyjnego.  

7. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z ofertą lub Specyfikacją, Kupujący wezwie 

Sprzedającego do należytego wykonania Umowy i wyznaczy mu odpowiedni termin, nie dłuższy niż 

14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Kupujący jest upoważniony do odstąpienia od 

umowy w terminie 60 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu i zamówienia Urządzenia u 

innego podmiotu na koszt Sprzedającego.     

8. Realizacja uprawnień gwarancyjnych i uprawnień z tytułu rękojmi odbywa się na koszt 

Sprzedającego. 

§ 6. 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 

1) Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu w razie opóźnienia w dostarczeniu Urządzenia 

lub realizacji uprawnień gwarancyjnych lub uprawnień wynikających z rękojmi, karę umowną w 

wysokości 0,1% wartości netto Urządzenia za każdy dzień opóźnienia; 

2) Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności 

za dostarczone Urządzenie, począwszy od pierwszego dnia upływu terminu płatności do dnia 

wykonania zapłaty włącznie.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych kodeksu cywilnego.  

3. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu Urządzenia wynoszącego więcej niż 14 dni roboczych 

Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z winy Sprzedającego  

z zachowaniem prawa do odszkodowań, o których mowa powyżej. 
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4. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej odstąpienie przewidziane w niniejszej Umowie można wykonać w 

terminie 30 dni do dnia zaistnienia przesłanki odstąpienia. 

§ 7. 

1. Sprzedający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie jest małym 

podatnikiem rozliczającym się metoda kasową w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), a w przypadku zmian w tym zakresie 

zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Kupującego pod rygorem poniesienia wszelkich 

negatywnych konsekwencji finansowych z tego tytułu. 

1.* Sprzedający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT UE. 

2. Sprzedający oświadcza, że w chwili obecnej nie jest stroną żadnego stosunku prawnego, na 

podstawie którego zobowiązany jest do przelewu swoich wierzytelności mogących mu przysługiwać 

względem Kupującego wynikających z Umowy. Sprzedający nie ma prawa przelewać, obciążać, 

dokonywać przekazu ani dokonywać innych czynności o podobnym skutku w odniesieniu do 

wierzytelności wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy na rzecz osób trzecich bez 

uprzedniej pisemnej zgody Kupującego pod rygorem nieważności. 

3. Sprzedający oświadcza i zapewnia, że ani on, ani żaden spośród jego pracowników nie 

przekazywali ani nie proponowali, a także nie będą przekazywali ani proponowali Kupującemu lub 

jego dyrektorom, członkom kierownictwa, pracownikom i przedstawicielom, w związku z Umową 

lub zamówieniem, żadnych niezgodnych z prawem lub niewłaściwych korzyści. 

§ 8. 

1. Strony Umowy dopuszczają zmiany postanowień zawartej Umowy, w szczególności w zakresie: 

1) zmiany ceny Urządzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku; 

2) wszelkich zmian Umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w 

obowiązujących przepisach prawa; 

3) zmian wynikających z aspektów technicznych, które powstały w trakcie realizacji umowy, 

4) zaistnienia innego niemożliwego do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy zdarzenia 

prawnego, ekonomicznego lub technicznego, za którą żadna ze Stron Umowy nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie z 

intencją Stron lub koniecznością dostosowania postanowień Umowy do aktualnej sytuacji 

finansowej lub prawnej. 

2. Wszelkie zmiany w umowie, mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron i wymagają formy 

pisemnej.  

§9. 

1. Postanowienia Umowy są rozdzielne i jeśli którakolwiek z części Umowy zostanie uznana za 

niezgodną z prawem lub niemożliwą do wykonania, nie wpłynie to na ważność i wykonalność 

pozostałych części. 

2. Dla usunięcia wątpliwości Strony Umowy postanawiają w myśl art. 58§3 Kodeksu cywilnego, że w 

przypadku, gdyby jakakolwiek część Umowy okazała się nieważna lub w inny sposób prawnie 

wadliwa, pozostała część Umowy pozostaje w mocy, a w miejsce postanowień wadliwych Strony 

zobowiązują się wprowadzić postanowienie zgodne z prawem i odpowiadające intencjom Stron 

wyrażonym w postanowieniu wadliwym. Strony podejmą negocjacje w celu ustalenia nowego 

brzmienia wadliwego postanowienia w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia takiego żądania 

przez którąkolwiek ze Stron. 

3. Wszelkie spory pomiędzy Stronami, powstałe na podstawie Umowy lub w związku z nią (w tym 

dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania) będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Kupującego. 

4. Umowa podlega prawu polskiemu oraz zgodnie z nim będzie interpretowana.  

5. Ilekroć Umowa wymaga formy pisemnej, należy przez to rozumieć formę pisemną pod rygorem 

nieważności. 
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6. Żadna ze Stron nie może przenieść swoich praw bądź obowiązków wynikających z Umowy bez 

uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od drugiej Strony. 

7. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.  

KUPUJĄCY       SPRZEDAJĄCY 


