UMOWA SPRZEDAŻY NR ……2017
zawarta w ……………………… w dniu ………………….. pomiędzy:

SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, KRS nr
0000033102 – Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP
778-00-01-070, REGON 630782880, z kapitałem zakładowym w wysokości 203.937.500,00 zł w
całości opłaconym, zwaną dalej „Sprzedawca”, reprezentowanym przez:
…………………………………………………
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Kupujący”
o treści następującej:
Osoby odpowiedzialne za umowę u Sprzedawcy:

§1
Sprzedawca zobowiązuje się sprzedać Kupującemu następujące Towary:

za zapłatą określonej niniejszą umową ceny.
§2
1. Kupujący zobowiązany jest do odbioru Towaru na własny koszt i ryzyko z parkingu Skanska
SA w ………………………, do dnia …………………….; dokładny termin odbioru Towaru Kupujący
zobowiązany jest ustalić z osobą odpowiedzialną za umowę u Sprzedawcy .
2. Wydanie przedmiotu umowy Kupującemu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym. Podpisanie
protokołu jest jednoznaczne z wydaniem Towaru w stanie wolnym od wad.
3. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata na rzecz Sprzedawcy pełnej kwoty, o której mowa w
§ 3 ust. 1.
§3
1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę łączną w kwocie
……………………..………………. zł. (słownie ………………………………………………) przelewem na
rachunek bankowy Sprzedawcy.
2. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia przez Sprzedawcę faktury proforma, datą
płatności jest dzień uznania kwotą ceny rachunku bankowego Sprzedawcy.
3. Zapłatę kwoty brutto należy dokonać w na rachunek bankowy Sprzedawcy, podany na fakturze
proforma
§4
1. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się ze stanem Towaru i jest mu on znany i nie wnosi w tym
zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń.
2. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.

§5
Wszelkie powiadomienia dokonywane na mocy niniejszej umowy będą przekazywane w formie
pisemnej na adresy:
a) dla Sprzedawcy – Skanska SA, 25-516 Kielce , Al. IX Wieków Kielc 2a /8
b) dla Kupującego – adres podany na wstępie umowy,
lub na inne adresy, które zostaną podane do wiadomości jednej strony przez drugą stronę. Brak
powiadomienia o zmianie adresu skutkować będzie tym, iż za skuteczne uznawane będą doręczenia
dokonane na ostatnio podany adres.
§6
Niniejsza umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim.
§7
1. Strony będą dążyły do tego, aby wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy
były rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji.
2. W przypadku braku porozumienia spory powstałe w wyniku lub w związku z niniejszą umową,
będą kierowane i ostatecznie rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny wg siedziby
Sprzedawcy.
§8
1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Każda ze stron zobowiązuje się do traktowania jako poufnych wszystkich uzyskanych w związku z
niniejszą umową dokumentów oraz informacji odnośnie drugiej strony, Towaru bądź dostawy i
zachowania ich w tajemnicy w czasie i w okresie po realizacji dostawy, z wyłączeniem informacji
publicznie znanych i sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia informacji wynika z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Sprzedawca:

Kupujący:

