
UMOWA SPRZEDAŻY 

 

zawarta w dniu ....................................... w ................................................... , 

pomiędzy: 

1.  ....................................................................................................... ..................................................

............................................................................................................................. ............................ 

zwanym dalej Sprzedawcą 

a, 

2.  ....................................................................................................................................................... .. 

............................................................................................................................. ............................. 

zwanym dalej Kupującym, w dalszej części łącznie nazywani Stronami 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zgodnie z zamówieniem Kupującego nr .......................... dokonanym w dniu ................... 

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje następujące towary: 

a. ..................................................................................................................................................... 

b. ..................................................................................................................................................... 

c. ..................................................................................................................................................... 

2. Jakość dostarczanych towarów będzie odpowiadać wymaganiom Polskich Norm lub 

norm branżowych także wtedy, gdy normy te będą nieobowiązujące. Towary będą 

oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności będą oznaczone 

znakiem bezpieczeństwa. 

 
§ 2 

Cenę towaru strony ustalają na: 

a. ................... (słownie: ..........................................................................) złotych netto; 

b. ................... (słownie: ..........................................................................) złotych netto; 

c. ................... (słownie: ..........................................................................) złotych netto. 

 
§ 3 

Wydanie towaru określonego w § 1 nastąpi w ciągu ........... dni od zawarcia niniejszej 

umowy. 



§ 4 

Towar będzie odebrany w siedzibie Sprzedawcy w terminie ustalonym w § 3 niniejszej 

umowy, po powiadomieniu Kupującego przez Sprzedawcę o przygotowaniu towaru do 

odbioru, na ........... dni przed terminem odbioru. Koszty transportu obciążają Kupującego. 

 
§ 5 

Towar zostanie wydany Kupującemu zapakowany w ......................................................... . 

Wartość opakowania jest wliczona w cenę towaru. 

 
§ 6 

Do towaru Sprzedawca dołączy specyfikację. Sprzedawca jest obowiązany dołączyć do 

towaru instrukcję dotyczącą korzystania ze sprzedanych rzeczy. 

 
§ 7 

1. Sprzedający w chwili wydania towaru Kupującemu wyda również fakturę VAT. 

2. Kupujący zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem w ciągu ............. dni 

od otrzymania towaru i faktury VAT na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony 

przez ......................................................, nr ................................................................................ . 

3. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 

 
§ 8 

1. W razie stwierdzenia wad lub braków, Kupujący w terminie ........... dni złoży 

Sprzedawcy pisemną reklamację. 

2. Sprzedawca jest zobowiązany w terminie ........... dni reklamację rozpatrzyć i udzielić 

Kupującemu pisemnej odpowiedzi. W razie uznania reklamacji, Sprzedawca jest 

zobowiązany podać sposób jej załatwienia. 

 
§ 9 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę, 

zobowiązuje się on zapłacić Kupującemu kary umowne:  

a. w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Sprzedawca wynosiła ona będzie ....... proc. wartości towaru będącego 

przedmiotem umowy; 



b. w przypadku, gdy towar nie zostanie dostarczony w terminie wskazanym w 

niniejszej umowie wyniosła ona będzie ....... proc. wartości towaru będącego 

przedmiotem niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki; 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Kupującego, 

zobowiązuje się on zapłacić Sprzedawcy kary umowne: 

a. w przypadku, gdy Sprzedawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Kupujący wynosiła ona będzie ....... proc. wartości towaru będącego 

przedmiotem umowy; 

b. w przypadku, gdy towar nie zostanie odebrany w terminie wskazanym w niniejszej 

umowie wyniosła ona będzie ....... proc. wartości towaru będącego przedmiotem 

niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki; 

3. Jeżeli szkoda będzie wyższa niż kara umowna, strony są uprawnione do dochodzenia 

odszkodowania przekraczającego karę umowną. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 

W zakresie nieuregulowanym w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

...........................................       ........................................... 
(Sprzedawca)           (Kupujący) 

 

 

 


