UMOWA SPRZEDAŻY (wzór)
Nr …………………..
zawarta w dniu …………2020r. pomiędzy:
Miastem Łódź z siedzibą w Łodzi (90-926) przy ul. Piotrkowskiej 104, reprezentowanym
przez Prezydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską, w imieniu której działają:
Małgorzata Moskwa-Wodnicka - Wiceprezydent Miasta Łodzi
Ewa Jasińska
- Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta
Łodzi
zwanym dalej „Sprzedającym”,
a
……………… działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS
………………, NIP ……………, REGON …………………… z siedzibą przy
ul. …………………………….., w imieniu której działają:
……………………..
……………………..

- ……………
- ……………

zwanym dalej Kupującym, o następującej treści:

§1
1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż
pras taśmowych do odwadniania osadu i okapów nawiewno-wyciągowych, Sprzedający
będący właścicielem urządzenia oświadcza, że sprzedaje, a Kupujący nabywa przedmiot
Umowy - producent: ………………, symbol: ………., rok produkcji ……, nr fabryczny
….., nr. inwentarzowy ……., wraz z wyposażeniem wg protokołu przekazania będącego
załącznikiem do niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób
trzecich oraz nie toczy się wobec niego żadne postępowanie, ani nie stanowi on przedmiotu
zabezpieczenia.
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§2
1. Cenę sprzedaży przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną przez Kupującego ofertą, ustala się
na kwotę ……………….. zł brutto, (słownie: ……..……………………..). netto …………
zł. (słownie ……………………..)
2. Na poczet ceny zaliczona zostaje kwota wadium w wysokości ……………………… zł.
3. Do zapłaty pozostaje kwota ………….. zł brutto, którą Kupujący ureguluje przelewem na
konto Sprzedawcy w GETIN BANK S.A. w Katowicach II Oddział w Łodzi Nr 13 1560
0013 2026 0000 0026 0025, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
4. Sprzedający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP
7250028902.
5. Kupujący oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT o następującym numerze
identyfikacji podatkowej NIP: ......................................... W przypadku zmiany statusu
Kupującego jako podatnika podatku VAT czynnego Kupujący zobowiązuje się do
poinformowania o tym fakcie Sprzedającego w terminie do trzech dni roboczych od dnia
zdarzenia.
§4
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zapłaceniu przez Kupującego ceny nabycia
i zaksięgowaniu jej na koncie Sprzedającego.
Wydanie przedmiotu umowy nastąpi z placu magazynowo - składowego GOŚ ŁAM przy
ul. Sanitariuszek 70/72 w Łodzi na podstawie protokołu wydania podpisanego przez
przedstawiciela Sprzedającego, Użytkownika (GOŚ Sp. z o.o.) i Kupującego.
§5
Ze strony Sprzedającego do podpisania protokołów, o których mowa w § 1 oraz w § 4 umowy
jest upoważniony:
1) …………………………… – ……………………………...
2) …………………………… – ……………………………...
§6
Z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w § 4 na Kupującego przechodzą wszelkie
prawa i obowiązki związane z przedmiotem umowy.
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§7
1. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny przedmiotu umowy wskazany
w § 1 niniejszej umowy i oświadcza, iż z tego tytułu nie zgłasza i nie będzie zgłaszał
w przyszłości żadnych roszczeń do Sprzedającego.
2. Kupujący oświadcza, iż nie kwestionuje stanu technicznego przedmiotu umowy.
3. Kupujący oświadcza, iż sprawdził oznaczenia numerowe przedmiotu umowy i nie wnosi do
nich żadnych zastrzeżeń.
4. Kupujący odbierze przedmiotu umowy (we własnym zakresie oraz przy użyciu własnych
środków) z terenu GOŚ ŁAM przy ul. Sanitariuszek 70/72 w Łodzi, po wcześniejszym
umówieniu daty i godziny odbioru z pracownikami GOŚ ŁAM Sp. z o.o. Osoba do kontaktu
– p. inż. Krzysztof Olczak tel. 512-911-630.
5. Strony oświadczają, że odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany najpóźniej w terminie
14 dni od daty zapłaty ceny.
6. Strony postanawiają, że Kupujący powiadomi Sprzedającego najpóźniej na 3 dni przed
planowanym terminem odbioru przedmiotu umowy, a ustalenie ostatecznego terminu
odbioru przedmiotu umowy wymagać będzie uzgodnienia Stron.
7. Strony postanawiają, że z odbioru, demontażu i wywiezienia przedmiotu umowy z terenu
Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej spiszą protokół, którego
wzór stanowi załącznik ………… do Umowy.
8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe podczas
demontażu, załadunku przez Kupującego.
9. W przypadku powstania uszkodzeń na skutek demontażu, załadunku lub transportu
przedmiotu umowy, koszty naprawy, bądź doprowadzenia mienia do stanu pierwotnego
zostaną pokryte przez Kupującego.
10. Strony oświadczają, ze Sprzedający przekazał Kupującemu dokumentację technicznoruchową dotyczącą przedmiotu umowy.
§8
Strony postanawiają wyłączyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
§9
Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, obciążają Kupującego.
§ 10
1.

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
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2.
3.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740 ).
Ewentualne spory mogące powstać w związku z wykonaniem umowy rozstrzygane będą
przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Sprzedawcy oraz jeden egzemplarz dla Kupującego.
Załączniki:
1.
Dokumentacja techniczno-ruchowa.
2.
Protokół przekazania.
3.
Protokół wydania.
4.
Warunki wykonywania prac oraz warunki przebywania na terenie Grupowej
Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej.
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