
 

 

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY 

zawarta dnia ……… r. w Gliwicach pomiędzy: 

Aeroklubem Gliwickim, Gliwice – Lotnisko, 44-100 Gliwice, KRS: 0000081061,  

NIP: 6310103200, REGON: 000682258, w imieniu którego występują: 

Prezes – Paweł Szary, 

Dyrektor – Michał Palarz  

zwany dalej Kupującym, 

a  

………………………………………………..…… . z siedzibą w ……..……..….. przy ulicy ……………., 

KRS: ………………., NIP: ………………. ,  REGON: …………………………..   

reprezentowanym przez: 

………………………….,  

zwany w dalej Sprzedawcą.  

o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje za łączną cenę określoną w § 2 ust. 1 przedmiot 

umowy, tj.:  

a. pistolet lakierniczy duży (1 szt.) za cenę ………..………………. , 

b. pistolet lakierniczy mały (1 szt.) za cenę ………..………………., 

c. pistolet do piaskowania (1 szt.) za cenę ………..………………., 

d. kompresor (1 szt.) za cenę ………..………………., 

e. odkurzacz warsztatowy (1 szt.) za cenę ………..……………….. 

zwany dalej wyposażeniem,  

wg specyfikacji zawartej w ofercie z dnia ……………………. 

 

§ 2 

1. Cena sprzedaży wyposażenia została ustalona na kwotę: ……………. zł netto, która zostanie 

powiększona o podatek VAT według obowiązującej stawki.  

2. Podana cena nie zawiera rabatu i obejmuje ona także świadczenia gwarancyjne Sprzedawcy 

oraz koszty dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca wydania. 

3. Poza zapłatą ceny wskazanej w ust.1 Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Sprzedawcy żadnych innych świadczeń ani kosztów jakie poniesie lub poniósł Sprzedawca 



 

dla wykonania niniejszej umowy, w szczególności z tytułu dostawy. 

4. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

w terminie 30 dni od protokolarnego odbioru wyposażenia. 

5. Faktura VAT za przedmiot umowy zostanie dostarczona Kupującemu w dniu wydania 

wyposażenia.  

6. Nieprzedłożenie faktury VAT w terminie wskazanym w ust. 5 upoważnia Kupującego 

do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym miało nastąpić dostarczenie 

faktury VAT.  

7. Opóźnienie w dostarczeniu faktury VAT upoważnia Kupującego do obciążenia Sprzedawcy 

karą umowną w wysokości 20% całkowitej ceny brutto wyposażenia. 

8. Skorzystanie przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 6, 

nie pozbawia go prawa do domagania się kary, o której mowa w ust. 7. 

 

§ 3 

1. Sprzedawca zobowiązuje się wydać Kupującemu wyposażenie wraz z niezbędną 

dokumentacją techniczną (w tym instrukcja obsługi, karta gwarancyjna) sporządzoną w języku 

polskim w terminie wskazanym przez Kupującego, nie krótszym niż 10 dni od dnia podpisania 

niniejszej umowy. Wydanie nastąpi w Gliwicach w miejscu wskazanym przez Kupującego. 

2. Dokonanie wydania i odbioru wyposażenia, udokumentowane zostanie przez obydwie strony 

w formie pisemnego protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. Niedostarczenie wyposażenia w terminie wskazanym w ust. 1 upoważnia  Kupującego do 

odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym miało nastąpić wydanie 

wyposażenia.  

4. Opóźnienie w wydaniu wyposażenia upoważnia Kupującego do obciążenia Sprzedawcy karą 

umowną w wysokości po 5% całkowitej ceny brutto wyposażenia za każdy dzień opóźnienia. 

5. Skorzystanie przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 nie 

pozbawia go prawa do domagania się kary, o której mowa w ust. 4. 

 

§ 4 

1. Sprzedawca udziela Kupującemu bezpłatnej gwarancji na okres zgodny z gwarancją udzieloną 

przez producenta, nie krótszy jednak niż 24 miesiące liczony od daty protokolarnego odbioru 

podpisanego przez Sprzedawcę i Kupującego. 

 

§ 5 

Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 



 

 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkiego rodzaju spory wynikłe z zawarcia niniejszej Umowy, Sprzedawca i Kupujący 

zobowiązani są rozwiązywać w drodze porozumienia, jeśli natomiast nie będzie to skutkowało 

zażegnaniem sporu, sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby 

Kupującego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

   .......................................                                                         ................................................... 
           Sprzedawca                                                                                           Kupujący 



 

Protokół zdawczo-odbiorczy 

spisany dnia …………………… w …………………………………………… przez 

……………………………………………………………………………………………… 

stanowiący załącznik do umowy kupna-sprzedaży spisanej dnia ……………… w ………………… 

pomiędzy ……………………………………….. oraz ……………………………………… 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Protokół sporządzono w ……….. jednobrzmiących egzemplarzach po ………. dla każdej ze stron. 

 

Podpisy 

 

…………………………………….   ……………………………………. 

(Sprzedający)      (Kupujący) 


