
                                                         P R O J E K T  
                                                            UMOWA 
 
zawarta w Wieprzu dnia ……………………………………………..r. pomiędzy :  

 

Spółdzielnią Mleczarską w Wieprzu z siedzibą zlokalizowaną pod adresem ul Beskidzka 291 34-122 

Wieprz posługującą się numerem ewidencji podatkowej NIP 5510006719, zarejestrowaną w 

Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000128708, zwanym w dalszej części Kupującym, 

reprezentowanym przez: 

 

1) Józef Szłapa –Prezes 

2) Jolanta Augustyn -zastępca prezesa  

a 

 

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

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

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

zwaną w dalszym ciągu umowy Sprzedającym, reprezentowaną przez: 

 

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

 

o następującej treści: 

 

§1  

Przedmiot umowy 

Sprzedający sprzedaje a Kupujący Kupuje określone w § 2 urządzenia wraz z dodatkowymi usługami, 

zwanymi dalej Przedmiotem umowy. 

 

§2  

Zakres i dane techniczne przedmiotu umowy 

W ramach niniejszej umowy Wykonawca dostarczy i zamontuje następujące nowe urządzenia:  

1.      młynek do mielenia twarogu o parametrach : 

         - wydajność 700 kg/h, 

         - silnik 2900 – 2950 obr/ min, 

         - napięcie max 3 x 400 V, 

         -  waga około 190 – 220 kg. 



  

2.      Sprzedawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Kupującego na własny koszt i własnym 

staraniem. 

3.  W zakres przedmiotu umowy wchodzi zainstalowanie urządzeń, ich uruchomienie oraz 

przeszkolenie pracowników Kupującego potwierdzone właściwym dokumentem. 

 

§3  

Termin wykonania  

1. Strony ustalają zakończenie wykonania przedmiotu umowy na dzień  ………………………. 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 strony przyjmują datę       

        sporządzenia i podpisania przez obydwie strony protokołu odbioru. 

 

§4  

Wynagrodzenie 

1. Kupujący za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 zapłaci sprzedającemu 

wynagrodzenie w wysokości ………………………. zł (słownie ……………………) powiększone o podatek 

od towarów i usług.  

2.Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Kupującego prawidłowo    

    wystawionej faktury VAT, przy czym wystawienie faktury nie może nastąpić wcześniej niż 1 dzień     

    po podpisaniu protokołu odbioru. 

 

§5  

Odbiór 

Z przekazania wykonanego przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół odbioru, w którym 

powołana komisja złożona z przedstawicieli stron, potwierdzi wykonany zakres prac oraz oceni ich 

jakość. 

 

§6 

Obowiązki Wykonawcy  

1 Sprzedający zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującym i 

normami, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. 

2 Sprzedający zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów posiadających 

odpowiednie certyfikaty dopuszczające je do kontaktu z żywnością. 

 

§7  



Gwarancja jakości  

1. Sprzedawca na urządzenia udziela Kupującemu gwarancji jakości na okres ………. miesięcy 

liczonych od odbioru przedmiotu umowy. Fakt udzielenia gwarancji zostanie potwierdzony 

wystawionym przez Sprzedającego stosownym dokumentem gwarancyjnym. 

2. W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia stwierdzonych 

wad i usterek. 

3. Zgłaszając usterkę Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia w formie pisemnej 

wszystkich stwierdzonych objawów wadliwej pracy urządzenia. Zgłoszenie powinno zostać 

wysłane nie później niż 3 dni od daty spostrzeżenia wadliwej pracy urządzenia. 

4. Bez zgody Sprzedającego Kupujący nie jest uprawniony do samodzielnej naprawy urządzenia 

pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji. 

5. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady przedmiotu 

umowy na własny koszt w terminie 24 godzin od dnia złożenia pisemnej reklamacji faksem 

lub emailem. 

 

§8 

Kary umowne 

1 W przypadku niewywiązania się Sprzedawcy z terminu wykonania umowy będzie on 

zobowiązany do zapłacenia Kupującemu kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za 

każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10 % wynagrodzenia. 

2 Jeżeli szkoda jaką poniósł Kupujący przekracza wartość kary umownej, to ma on prawo 

dochodzić odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej szkody.  

 

 §9 

Postanowienia końcowe 

1 Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być sporządzone na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3 W razie wystąpienia sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają spór sądowi 

właściwemu miejscowo dla siedziby Kupującego. 

4 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron i jako zgodną z ich wolą przyjęto i podpisano. 

 

 

 



 

 

 

 

KUPUJĄCY      SPRZEDAJĄCY 

 


