
 

 

UMOWA SPRZEDAŻY nr …………... 

zawarta w dniu   ……………. r. pomiędzy 

Gminą Czeladź – Miejskim Zarządem Gospodarki Komunalnej w Czeladzi ul. Orzeszkowej 12, 

REGON 240909351, który reprezentuje:    

…………………………….. 

zwanym dalej Sprzedającym,  

a: 

……………………………………. 

NIP: ……………………….. 

zwanym w dalszej treści umowy Kupującym.  

 

W wyniku ogłoszonego zapytania cenowego na sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki 

budynków na terenie Kopalni Saturn w Czeladzi (zwanej dalej towarem) w ramach prowadzonej 

inwestycji pn.: „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz 

z zagospodarowaniem terenu”, zawarto umowę o następującej treści: 

§ 1 

 

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa towar stanowiące przedmiot zapytania cenowego w ilości 

10 ton. 

§ 2 

 

1. Strony ustalają, że łączna wartość przedmiotu niniejszej umowy wynosi netto …………... zł 

(słownie: …………………...) plus należny podatek od towarów i usług VAT (23%) tj. Brutto 

…………………….zł (słownie: ………………………...).  

2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu, płatną 

przelewem oraz po wystawienia faktury VAT sprzedaży, na rachunek bankowy 

……………………………………… nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury 

VAT. 

3. Zawarcie niniejszej umowy nie stanowi podstawy do odbioru towaru. Kupujący będzie 

mógł dokonać odbioru towaru po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym 

Sprzedającego.  

 

§ 3 

 

1. Odbiór i załadunek towaru nastąpi transportem Kupującego w terminie do 30.06.2021 r., 

jednak nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. 

2. Kupujący pokwituje odbiór towaru będącego przedmiotem zakupu.  

 

 

 



 

 

 

§ 4 

 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący zobowiązuje się zapłacić 

Sprzedającemu następujące kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Kupującego w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia umownego brutto 

b) W przypadku nieterminowej płatności faktury VAT naliczone zostaną odsetki ustawowe. 

 

§ 5 

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 7 

 

Sądem właściwym w sprawach spornych jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

 

§ 8 

 

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

 

 

 

 

         Sprzedający:        Kupujący: 


