
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR  .../SK/2020 
 
zawarta w dniu .....................r. w Gogolewie, pomiędzy: 

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, 

zwaną dalej „Kupującym” 

„a” 

.................................................................................................................................................................,                       

reprezentowanym przez ...................................................., 

zwanym dalej „Sprzedającym”. 

 

 W oparciu o ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nie podlegającym przepisom ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r.- w związku z dokonanym w dniu ....................... r. wyborem najkorzystniejszej oferty 

Kupujący powierza a Sprzedający przyjmuje do realizacji  zadanie obejmujące  dostawę nawozów                 

o następującej nazwie:.......................................................................... w ilości ............................................. 

do poszczególnych Zakładów Rolnych Stadniny Koni Pępowo Sp. z o.o. określonych w § 1 niniejszej umowy. 

 
§ 1 Przedmiot umowy 

 
1. Kupujący nabywa, a Sprzedający sprzedaje nawóz wraz z dostawą do Zakładów Rolnych Stadniny Koni 

Pępowo Sp. z o.o.  w ilościach ........... t w opakowaniach BB, z podziałem miejsca na dostawy: 
a). nazwa nawozu .............. ilość ton ........... 

- Zakład Rolny Pępowo  .......... t,   ul. Parkowa 1, Pępowo 63-830,  
- Zakład Rolny Niepart/ Gogolewo .......... t,  Niepart / Gogolewo, 63-840 Krobia,  

   
rozładunki w dni robocze w godz. 7:00-15:00. 
 
Kupujący nie dopuszcza dostawy nawozu zbrylonego i zawilgoconego. 

 
§ 2 Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie niniejszej umowy Kupujący zapłaci Sprzedającemu wynagrodzenie w wysokości               

..................... zł netto, (cena jednostkowa nawozu ................................... wynosi ...........zł netto/t) 
uzależnionej od ilości dostarczonego towaru i cenny netto określonej w ofercie z dnia 
........................................ dołączonej do niniejszej umowy ( powiększonej o należny podatek vat ). 

2. Wartość zakupionego towaru ustalono na kwotę .............................. netto. 
3. Zapłata wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust 1 nastąpi w terminie do ............... dni od daty dostawy 

nawozów.  
 

 
§ 3 Termin wykonania 

 
1. Terminy dostaw przedmiotu umowy winny być ustalone uprzednio z kupującym , przy czym całość  
     zamówionego towaru musi być dostarczona  do dnia ....................... r. 
2. Opóźnienie w dostawie może skutkować odstąpieniem od umowy w całości lub części. 

 
 



 
§ 4 Kary umowne 

 
1. W przypadku niewykonania umowy Sprzedający zapłaci Kupującemu  karę umowna: 

- za zwłokę w dostawach przedmiotu umowy Sprzedający  zapłaci kupującemu karę w wysokości 3 % 
kwoty netto wynikającej z umowy za każdy dzień zwłoki.  Kara umowna zostanie potrącona                              
z należności Sprzedającego. 

- za odstąpienie przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego                     
w wysokości 20 % wartości zamówienia. 

2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości zamówienia za odstąpienie 
od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Kupujący uprawniony jest do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach wskazanych w Kodeksie cywilnym.  

 
§ 5 Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie 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 

 
 
 
Załączniki: 

1. Oferta sprzedającego. 


