
Umowa sprzedaży ………………….. 
 
W dniu …………….. w Krakowie, pomiędzy: 
1. Ewa Koremba AE Koremba, z siedzibą w 31-518 Kraków, ul. Brodowicza 8/3, NIP 6760123071,  

REGON: 350690539 , reprezentowaną przez Ewa Koremba zwaną dalej „Sprzedawcą” 
a 

2. …………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowana przez:  
……………………….., zwana dalej  „Kupującym” 

 
§ 1. [Przedmiot umowy] 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa …. szt. fabrycznie nowego, nieeksploatowanego, żurawia / podnośni-
ka o udźwigu ……. kg, zasięgu …. m. (załącznik nr 1 stanowiący integralną część umowy). 

2. Sprzedawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta żurawia będącego przedmiotem umowy 
oraz serwisantem tego typu urządzeń, mającym dostęp do części zamiennych i wyposażenia. Sprzedaw-
ca zapewnia, że posiada odpowiednio wykwalifikowany personel do świadczenia usług gwarancyjnych. 

3. Miejsce dostawy żurawia (wykonania umowy): magazyn Sprzedawcy pod adresem 30-722 Kraków, ul. 
Rybitwy 15 

4. Sprzedający zapewnia, że przedmiot sprzedaży będzie wolny od wad prawnych i roszczeń osób trzecich 
oraz nie będzie stanowił przedmiotu zabezpieczenia, ani zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym lub za-
bezpieczającym, bądź też jakiegokolwiek zarządzenia władz lub czynności prawnych uniemożliwiających 
nabycie go przez Kupującego lub ograniczających prawa Kupującego do tego przedmiotu. 

 
§ 2. [Cena] 

1. Cena netto żurawia / podnośnika w zakresie przedmiotowym niniejszej umowy wynosi 
…………….EUR/PLN netto. 

2. Powyższe kwoty zostaną powiększone o podatek VAT według właściwej stawki. Płatności płatne będą na 
zasadach określonych w § 4.  

3. Cena opisana powyżej wyczerpuje całość roszczeń Sprzedającego wobec Kupującego, wynikających z 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy w zakresie jej przedmiotu. 

 
§ 3. [Termin dostawy] 

1. Termin dostawy żurawia / podnośnika wynosi do …………………………... 
2. Sprzedawca powiadomi Kupującego o planowanym terminie dostarczenia w siedzibie Kupującego z wy-

przedzeniem 1 tygodniowym. 
3. Zwłoka Sprzedawcy w dostawie przekraczająca 30 dni roboczych upoważnia Kupującego do odstąpienia 

od umowy, bez potrzeby uprzedniego wzywania Sprzedawcy do wykonania jego obowiązków w dodat-
kowo wyznaczonym terminie. 

4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za naruszenie warunków dostawy w przypadku, gdy wyłączną przy-
czyną naruszenia jest działanie siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie 
zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od sprzedawcy, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają 
wykonywanie zobowiązań, a których sprzedawca nie mógł przewidzieć ani im zapobiec lub przezwycię-
żyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. 

 
 

§ 4. [Płatność] 
Płatność ceny określonej w § 2 uzgodniona została w następujący sposób: 

1) 30% ceny brutto przy zawarciu umowy – zadatek (art. 394 k.c.) na podstawie faktury pro-forma Sprze-
dawcy na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w tej fakturze, po otrzymaniu zadatku Sprzedaw-
ca w terminie ustawowym wystawi na otrzymaną kwotę fakturę VAT i dostarczy ją Kupującemu, 

2)    70% ceny 14 dni przed odbiorem żurawia / podnośnika 
 

§ 5. [Odbiór] 
1. Odbiór zostanie udokumentowany pisemnie (załącznik nr 2 stanowiący integralną część umowy). Nieu-

zasadnione nieprzystąpienie jednej ze Stron do odbioru uprawnia drugą Stronę do dokonania jednostron-
nego odbioru, ze skutkiem dla obu Stron. Odbiór urządzenia nastąpi po uprzednim: 
- sprawdzeniu stanu technicznego urządzenia w siedzibie Sprzedawcy, 
- sprawdzeniu kompletności dokumentacji oraz wymaganych certyfikatów w tym deklaracji zgodności CE. 

2. Z chwilą bezusterkowego odbioru żurawia w siedzibie Sprzedawcy przechodzą na Kupującego korzyści i 
ciężary związane z żurawiem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub ich uszkodzenia. 

 
 
 



 
 
 

§ 6. [Kary umowne] 
1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne: 

a) za niedotrzymanie terminu dostawy żurawia / podnośnika – w wysokości 0,1% ceny żurawia za każdy 
dzień opóźnienia, 

b) w wysokości 10% ceny netto żurawia / podnośnika – za odstąpienie od umowy przez Kupującego z 
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca 

c) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie warunków umowy w przypadku, gdy wyłącz-
ną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź po-
łączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od sprzedawcy, które zasadniczo utrudniają lub 
uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań, a których sprzedawca nie mógł przewidzieć ani im zapobiec 
lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. 

 
2. Kara umowna naliczana w okresach dziennych staje się wymagalne z upływem dnia, w którym zaszła 

podstawa jej naliczenia, bez potrzeby składania przez Kupującego dodatkowych oświadczeń woli; kary 
umowne mogą być potrącane z należności Sprzedawcy, bez potrzeby spełniania warunku wymagalności 
obu wierzytelności (potrącenie umowne). 

 
§ 7. [Gwarancja] 

1. Gwarancja na żuraw/ podnośnik  wynosi 12 miesięcy od momentu pozytywnego ich odbioru. Sprzedawca 
gwarantuje, że: 
a) dostarczony przez niego żuraw / podnośnik zapewnia bezpieczne warunki pracy i wykonany jest 

zgodnie z przepisami prawa europejskiego oraz że 
b) dostarczony przez niego żuraw / podnośnik jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych. 

 
§ 8. [Postanowienia końcowe] 

1. Obie strony będą informować siebie nawzajem o okolicznościach mających wpływ na wykonywanie 
umowy, w tym o okolicznościach mogących skutkować niedochowaniem terminów w niej przewidzianych. 
Zawiadomienie nie ma jednak wpływu na zwolnienie z dopełnienia obowiązków każdej ze stron wynikają-
cych z faktu zawarcia umowy lub na przesunięcie wykonania tych obowiązków w czasie, o ile takiego 
skutku nie przewidują obowiązujące przepisy prawa. 

2. Zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Tej samej formy, 
pod rygorem nieważności, wymaga odstąpienie od umowy oraz rozwiązanie jej za zgodą Stron. Z chwilą 
zawarcia umowy tracą moc wszelkie uprzednie przedumowne ustne ustalenia Stron. 

3. Postanowienia umowy mają pierwszeństwo wobec niezgodnych lub sprzecznych z nią postanowień wa-
runków handlowych zawartych w ofercie handlowej Sprzedawcy (załącznik numer 1) bądź w innych do-
kumentach załączonych do umowy. 

4. W przypadku sporu Strony będą starać się rozstrzygnąć go na drodze polubownej. Spory, które mogą 
wyniknąć z wykonania niniejszej umowy bądź z roszczeń ubocznych, a także wskutek ustania umowy z 
jakiejkolwiek przyczyny, rozstrzygnie właściwy rzeczowo sąd siedziby Sprzedającego. 

5. Strony poddają umowę materialnemu prawu polskiemu. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Obie 

Strony obowiązuje poufny charakter umowy. 
7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
 
 
 
 
 
 
Sprzedający                    Kupujący 
………………….        ………………………… 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
- zał. nr 1 - oferta handlowa Sprzedawcy z dnia …………………………. 
- zał. Nr 2 – Protokół zdawczo - odbiorczy 
 



Załącznik nr 1 – Oferta Sprzedawcy 
 

 
 
Załącznik nr 2. Protokół odbioru 
 
 

Protokół zdawczo – odbiorczy  

 

 

Odbiorca: 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

 

 

Sprzedawca: 

AE  KOREMBA 

31–518 Kraków,  ul. Brodowicza 8/3 

 

 

 

Dotyczy dostawy:  ……………………………… 
Ilość:  1 sztuka,   

wg. poniższej specyfikacji: 

– nośność ……………kg, 

 

– wysięg – zasięg ……….metry, 

 

Zamawiający: 

 odbiera dostawę bez zastrzeżeń / z uwagami * 

 

Uwagi dotyczące odbioru:  

 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 odrzuca dostawę w całości *– powód: ………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………………      …………………………………………………… 

Za Zamawiającego       Za Dostawcę 
(imię, nazwisko, data i podpis)       (imię, nazwisko, data i podpis) 

 

 
 

 

  
* – niepotrzebne skreślić 


