
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY

zawarta w dniu  ......... czerwca  2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1 

34-400 Nowy Targ,   NIP 735-001-40-12     REGON 000 5239 56

reprezentowaną  przez  Burmistrza  Miasta  Nowego Targu mgr  inż.  Marka Fryźlewicza   w 

imieniu,  którego  umowę  zawiera  pełnomocnik  mgr inż. Krzysztof  Wojtaszek  Dyrektor 

Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zwanym „Sprzedającym”

adres do korespondencji:

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ 

NIP 735-10-28-387

a 

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

z siedzibą w ................................................................, reprezentowanym przez 

Pana/nią ............................................ zwanym/ą dalej „Kupującym”, o następującej treści: 

§1.

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje urządzenia do utrzymania lodu Rolby Zamboni 

rok produkcji 1975 r. nr fabryczny HDB 1249.

§2.

1. Wydanie  przyczepy  nastąpi  w  Nowym  Targu  w  siedzibie  Sprzedającego  przy 

ul. Parkowej 14.

2. O przygotowaniu urządzenia o którym mowa w §1 umowy do wydania Sprzedawca ma 

obowiązek  zawiadomić  Kupującego  w  formie  telefonicznej  na  3  dni  przed  terminem 

wydania. 

3. Kupujący odbierze rolbę  własnym transportem. 

§ 3.

Termin wydania towaru określa się na dzień ..............czerwca 2008 r.

§ 4.

1. Wydanie  rolby  winno  być  poprzedzone  sprawdzeniem stanu  urządzenia  o  którym 

mowa w §1 umowy   przeprowadzonym u Sprzedawcy w obecności przedstawiciela 

Kupującego.



2. Kupujący oświadcza  i  zapoznał  się z  opinią  techniczną  nr Mp/276/044/08 rolby o 

której mowa w § 1 umowy.

§ 5.

1. W razie wystąpienia zwłoki w wydaniu towaru Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty 

Kupującemu kary umownej w wysokości 2% wartości towaru.

2. Kupujący w razie wystąpienia zwłoki w wydaniu towaru może wyznaczyć Sprzedawcy 

dodatkowy termin wydania towaru, nie rezygnując z kary umownej. 

§ 6.

Kupujący  może  dochodzić  na  zasadach  ogólnych  odszkodowania  przewyższającego  karę 

umowną. 

§ 7.

Kupujący zapłaci Sprzedawcy za towar ..............................................  zł. brutto.

(słownie: ......................................................................................złotych 00/100).

§ 8.

Zapłata nastąpi w formie przelewu w terminie 14 dni od otrzymania faktury. 

§ 9.

Zmiany  i  uzupełnienia  umowy  wymagają  dla  swej  ważności  formy  pisemnej  w  postaci 

aneksu. 

§ 10.

W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 11.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po1 dla każdej ze stron. 

Sprzedający: Kupujący:

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