
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY  NR    /SK/2019 
 

Zawarta w dniu   .02. 2019 r. w Gogolewie, pomiędzy firmą  : 

Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolewie nr 71, 63-840 Krobia, REGON 

410221867, NIP 696-10-00-820, KRS 0000043567 

reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pawła Baraniaka, 

zwanym dalej Kupującym          

 „a”  

 

 

 

zwanym dalej Sprzedającym reprezentowanym przez: 

 
 

§ 1 
 

Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć i sprzedać Kupującemu w terminie do dnia 8 marca 2019 r. 
ładowarkę teleskopową o parametrach jak w specyfikacji z dnia 06.02.2019 r. 

 
§ 2 

 
1. Strony ustalają wartość maszyny na kwotę: …………………. zł netto (słownie ; 

…………………………………………….. złotych 00/100 )   co stanowi wartość brutto 
…………..zł. ( słownie ; …………………………………………………….złotych 00/100). 

2. Zapłata ceny nastąpi w terminie do14 dni od dostawy przedmiotu umowy. 
3. W przypadku zwłoki w płatności Sprzedającemu przysługiwać będzie prawo natychmiastowego 

dochodzenia całej należności wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę lub prawo do odstąpienia 
od umowy. 

 
§ 3 

 
1. W przypadku opóźnienia w wydaniu przedmiotu umowy o więcej niż 7 dni w stosunku do terminu 

określonego w ust.1, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy i żądać od Sprzedającego zapłaty 
kary umownej w wysokości 10 % ceny netto określonej w § 2 niniejszej umowy. 

 
§ 4 

 
1. Na maszynę będącą przedmiotem umowy Sprzedający udziela gwarancji na okres minimum 

24 miesięce począwszy od momentu wydania maszyny i 120 miesięcy na przegub i ślizg 
teleskopowy. 

2. Sprzedający zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz części zamienne.  
Czas reakcji serwisu do 4 godzin. W przypadku braku możliwości naprawy ładowarki w 24 
godzinach sprzedający zobowiązuje się  dostarczyć ładowarkę zastępczą o wysokości 
podnoszenia nie mniejszej niż maszyna będąca przedmiotem sprzedaży. 

3. Sprzedający dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim oraz oryginalny katalog części 
 zamiennych, deklaracje zgodności. 

4. Sprzedający zapewnia na własny koszt uruchomienie maszyny, będącej przedmiotem 
umowy, przegląd przedeksploatacyjny oraz przeszkolenie operatorów w siedzibie 
Kupującego. I dokumentację potwierdzającą brak potrzeby dokumentacji dozorowej. 

 
 

 



§ 8 
 
 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca 

siedziby Kupującego.  
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  
4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 
 
 
 
 
    ……………………………..                                       ………………………… 

      SPRZEDAJĄCY                  KUPUJĄCY 


