
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia– wzór umowy 

UMOWA NR  

Zawarta w dniu …….................................... *2018 r. w Warszawie, pomiędzy: 

Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą w Warszawie, 

ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa posiadającym NIP 526-00-15-277, REGON 010347026, 

który reprezentuje: 

……………………………….*– ……. Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego 

Rolników  

zwanym w treści umowy „SPRZEDAJĄCYM”,  

a  

.................................. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd …………., …..* Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

Numer KRS ……..*, posiadającym NIP ………..*, REGON …………..*, 

który reprezentuje:  ……………………………* 

zwanym w treści umowy „KUPUJĄCYM” 

łącznie zwanych „Stronami”,  

na podstawie oferty, której kopia Formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do umowy – 

o następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i odbiór kostki brukowej będącej własnością Funduszu 

Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników z miejsca jego składowania,  

tj. Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  

w Świnoujściu (72-600), ul. M. Konopnickiej 17 , będącego Użytkownikiem obiektu. 

2. Przedstawicielem Sprzedającego jest Użytkownik obiektu. 

3. Kupujący zobowiązany jest do odebrania kostki brukowej z miejsca wskazanego w ust. 1,  

załadunku i wywozu na własny koszt i ryzyko oraz przetransportowania go i rozładunku 

w miejscu przeznaczenia. 

§ 2 Termin i warunki odbioru 

1. Kupujący zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy własnym środkiem transportu 

w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Sprzedającego, jednak nie później niż do 21 dni  

od daty podpisania niniejszej umowy. 

2. Sprzedający lub Przedstawiciel Sprzedającego dokona wydania kostki brukowej Kupującemu  

po przedstawieniu dowodu uiszczenia  wpłaty, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy. 

3. Odbiór/Przekazanie kostki nastąpi w obecności przedstawicieli obu Stron i zostanie 

potwierdzone Protokołem przekazania podpisanym przez Kupującego oraz Przedstawiciela 

Sprzedającego (wzór protokołu przekazania stanowi załącznik nr 1). 



4. Z chwilą podpisania Protokołu przekazania ryzyko utraty przedmiotu umowy ponosi Kupujący. 

5. Kupujący oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się z przedmiotem 

zamówienia, oraz że znane mu są warunki techniczne i ewentualne utrudnienia wynikające  

z faktu, że przejęcie kostki brukowej będzie miało miejsce na terenie czynnego obiektu, tym 

samym w toku realizacji Przedmiotu umowy Kupujący nie będzie mógł powoływać się  

na te okoliczności i żądać zmiany Umowy z tego tytułu. 

6. Kupujący bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa 

(warunków p-poż., BHP) swoim pracownikom oraz osobom postronnym przebywającym na 

terenie wykonywanych prac oraz jest zobowiązany do naprawienia ewentualnie powstałych 

szkód i strat. 

7. Przedstawicielem Sprzedającego jest: Pan/i …………….. tel.  …. 

10. Przedstawicielem Kupującego jest  Pan/i ………………  tel. … 

 

§ 3 Warunki płatności 

1. Całkowita cena za zakup/sprzedaż kostki wynosi …………….. zł netto (słownie złotych: ……..), 

plus należny podatek VAT w wysokości 23%, co łącznie daję kwotę ………… zł brutto (słownie 

złotych: ……..). 

2. Kupujący przed odbiorem kostki brukowej ma obowiązek dokonania wpłaty kwoty brutto 

określonej w ustępie powyżej na rachunek bankowy Funduszu Składkowego nr 

………………………….., w terminie do 10 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.  

3. Sprzedawca w terminie 5 dni od zaksięgowania wpłaty wystawi fakturę dokumentującą 

dokonanie wpłaty. 

4. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury bez jego podpisu. 

5. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona wpłaty, o której mowa w ust. 2, Sprzedający wezwie 

jednokrotnie Kupującego do zrealizowania płatności w terminie przez siebie wskazanym, 

a w przypadku dalszego uchylania się Kupującego od dokonania  wpłaty, Sprzedający odstąpi od 

umowy z winy Kupującego. 

6. Sprzedający wyda kostkę brukową Kupującemu wyłącznie, po otrzymaniu  wpłaty. 

7. Załadunek kostki brukowej nastąpi w obecności Przedstawiciela Sprzedającego, co zostanie 

potwierdzone podpisaniem Protokołu przekazania.  

8. Protokół przekazania zostanie sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

Wykonawcy, Przedstawiciela Sprzedającego i Sprzedającego. 

 

§ 4 Odstąpienie od umowy 

1. Kupujący ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i odpowiada za wszelkie szkody 

powstałe w wyniku realizacji  umowy.  



2. Kupujący oświadcza, iż w trakcie realizacji przedmiotu Umowy będzie odpowiedzialny  

za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich pracowników  

i osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 

Kupujący nie wywiązał się z terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi 

spełniać formalno – prawne wymogi zawarte w przepisach Kodeksu cywilnego. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej 

w postaci aneksu. 

2. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazać praw i obowiązków  wynikających 

z niniejszej Umowy. 

3. Strony zgodnie ustalają, że zobowiązania finansowe powstałe w wyniku realizacji niniejszej 

umowy nie mogą bez zgody Sprzedającego być przeniesione na osoby trzecie. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

5. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Sprzedającego. 

6. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

Załączniki do Umowy: 

Nr 1 - Wzór oferty 

Nr 2 - Protokołu przekazania 

 

 

SPRZEDAJĄCY          KUPUJĄCY 



 

Załącznik nr 2 do  

Umowy nr …………… 

 

Protokół przekazania 

kostki brukowej 

 

 

 

1. Zgodnie z umową nr …………………. zawartej w dniu ……………… dokonano 

przekazania przedmiotowej kostki brukowej. . 

Kupujący odbiera kostkę własnym transportem i na własny koszt. 

2. UWAGI: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Data przekazania ……………………………… 

 

 

 

SPRZEDAJĄCY/ 

Przedstawiciel Sprzedającego*  

 

 

…………………………….. 

 

 

KUPUJĄCY 

 

 

……………………………… 


