
UMOWA SPRZEDAŻY
………………………2018

Zawarta dnia …………………….. 2018 r. w Raodmiu, pomiędzy:

Regionalnym  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  im.  dr  Konrada  Vietha  w
Radomiu,  z  siedzibą  w  Radomiu  (26-600),  przy  ul.  Limanowskiego  42,  wpisanym  do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie,  XVI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000048204, reprezentowanym
przez:
Dominika Purgala – Dyrektora,
 zwanym dalej “Kupującym”,

a

…………………………………………………………., z  siedzibą  w  ………………(…..),  
ul. ………………………., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd  Rejonowy  w  ………………….  -  …  Wydział  Gospodarczy  KRS  pod  nr  ………..,
REGON …………………..; NIP …………………,
reprezentowaną przez:
- ……………………………………………….,
zwaną dalej „Sprzedawcą”, 

łącznie zwanymi także „Stronami”.

§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa jednej chłodni medycznej do 
przechowywani krwi marki ……………….., model ………………. wraz z instalacją, 
kwalifikacją (walidacja) do użytku oraz szkoleniem pracowników, zgodnie ofertą Sprzedawcy
z dnia …………………………. r., stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

§ 2
1. Strony ustalają łączną cenę przedmiotu umowy na kwotę brutto: ………………….. zł 
(słownie: ………………………………………………………………….. zł).
3. Wskazana cena obejmuje dostawę na koszt i ryzyko Sprzedawcy.

§ 3
1. Podstawą dokonania rozliczeń między stronami będzie faktura wystawiona po 
protokólarnym odbiorze przedmiotu umowy, który nastąpi po wykonaniu wszystkich 
obowiązków wymienionych w § 1.
2. Kupujący dokona wpłaty na zasadach powyżej wskazanych, na konto bankowe 
Sprzedawcy wskazane w fakturze, w terminie do 30 dni od jej otrzymania.
3. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego na 
rzecz Sprzedawcy.
4. Sprzedawca zobowiązany jest do wskazania w treści faktury numeru umowy i daty jej 
zawarcia. 

§ 4
1. Strony ustalają termin wykonania przez Sprzedawcę obowiązków określonych w § 1 
umowy na maksymalny czas 6 tygodni od daty jej zawarcia. 
2. Miejscem dostawy jest siedziba Kupującego.



§ 5
1. Sprzedawca gwarantuje, że sprzęt pochodzi z legalnego kanału sprzedaży i jest objęty 
gwarancją producenta wynoszącą ….. miesiące od dnia sprzedaży. 
2. Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem przedmiotów umowy,
- napraw wykonywanych prze Kupującego we własnym zakresie,
- uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych,
- oraz innych zdarzeń zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

3. W ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązany jest do wykonania na swój koszt:
a. wszelkich napraw w terminie do 5 dni od ich zgłoszenia,
b. przeglądów i walidacji w terminach przewidzianych przez producenta. 

§ 6
1. W razie odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę lub z jego winy, zapłaci on Kupującemu 
karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
2. W przypadku zwłoki w dostawie lub opóźnienia w naprawie przedmioty umowy 
trwającego powyżej terminów wskazanych w umowie, Sprzedawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 0,5 % wartości ceny przedmioty umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. W przypadku zwłoki z płatnościami po stronie Kupującego, zobowiązany on jest do zapłaty
kary w wysokości odsetek ustawowych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
4. W przypadku opóźniania w dostawie przedmiotu umowy powyżej 15 dni ponad datę 
przewidzianą w niniejszej umowie, Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy 
bez zachowania terminów wypowiedzenia oraz obciąży Sprzedawcę karą umowną w 
wysokości wskazanej w ust. 1. niezależnie od kary wynikającej z opóźniania określonego w 
ust 2. 
5. W sytuacji powstania szkody, która przekracza wartość kar umownych, każdej ze stron 
przysługuje prawo dochodzenia roszczeń do jej rzeczywistej wysokości. 

§ 7
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego.
3. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony 
poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Kupującego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.

Sprzedawca Kupujący


