
WZÓR 

 

 Załącznik Nr 3  

do Zarządzenia Nr 32/2018  

Burmistrza Sulejowa  

z dnia 1 marca 2018 roku  

 

Umowa Nr……………………  

 

Zawarta w dniu ………………. pomiędzy  

Gminą Sulejów 

z siedzibą: 97-330 Sulejów, ul. Konecka 42, 

NIP: 771-17-68-348,  

którą reprezentuje: 

Burmistrz – Wojciech Ostrowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,  

w dalszej części Umowy zwaną „Sprzedającym”,  

a  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………  

w dalszej części Umowy zwanym „Kupującym”.  

Sprzedający i Kupujący łącznie są zwani „Stronami”.  

 

§1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż płyt drogowych z demontażu o wymiarach ……………… 

w ilości …… sztuk.  

 

§2 

Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od 

wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się wobec niego żadne postępowanie oraz 

że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.  

 

§3 

1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na ogólną kwotę:  

netto: …………… (słownie złotych: ………………..).  

brutto: …………… (słownie złotych: ………………..).  

2. Na poczet zapłaty ceny sprzedaży wskazanej w pkt 1 zaliczone zostaje wadium wpłacone 

w postępowaniu przetargowym w wysokości ………… .  

3. Należność brutto wskazaną w pkt 1 pomniejszoną o kwotę wadium należy wpłacić w 

terminie 7 dni od daty odbioru faktury przez Kupującego.  

 

§4 

Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną przez 

Sprzedającego. Termin płatności ustala się na 7 dni od daty odbioru faktury przez 

Kupującego.  

 

§5 
1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, po 

dokonaniu wpłaty przez Kupującego.  

2. Kupujący jest zobowiązany do dokonania odbioru i wywozu płyt z miejsca ich 

składowania własnym załadunkiem i transportem w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. 
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Miejsce składowania: plac przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie-Kolonii,  

Witów-Kolonia 47.  

3. Kupujący ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie skutki zdarzeń zagrażające zdrowiu i życiu 

osób uczestniczących w czasie załadunku płyt.  
 

§6 

Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego przedmiotu i z tego 

tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.  

 

§7 

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń 

niniejszej umowy ponosi Kupujący.  

 

§8 

1. Strony umowy postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary 

umowne. 

2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy, jak zapisano w pkt 2 paragrafu 5,  

w wysokości 1% wartości łącznej ceny brutto określonej w paragrafie 3 - za każdy 

dzień zwłoki; 

b) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron umowy z przyczyn zależnych od 

Kupującego – w wysokości 20% wartości łącznej ceny brutto określonej w paragrafie 

3; 

c) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron umowy z przyczyn zależnych od 

Sprzedającego – w wysokości 20% wartości łącznej ceny brutto określonej w 

paragrafie 3. 

 

 

§9 

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

2. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszą umową zlecenia Strony obowiązują przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

3. Wszystkie spory, jakie mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą się 

starały rozwiązać w drodze mediacji, a jeżeli okaże się to niemożliwe, poddadzą pod 

rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Sprzedającego.  

 

§10 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Kupującego, dwa dla Sprzedającego.  

 

 

 

 

 Sprzedający           Kupujący 

 


