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Załącznik nr 5A  

 

 

UMOWA NR…. /… 

  O SPRZEDAŻY  WODOMIERZY UŻYWANYCH 

 

zawarta w dniu ……………… r. w ........................, pomiędzy:  

 

Spółdzielnią Mieszkaniową w Redzie z siedzibą 84 -240 Reda ul. Łąkowa 29A, wpisana  

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000333978, NIP 5882326751,  

REGON 220863618, reprezentowaną przez:  

1. Czesława Wilczyńskiego - Prezesa Zarządu,  

2. Irenę Mazurowską        - Członka Zarządu,  

zwaną dalej Sprzedającym 

a  

 ………………………………………………………………… reprezentowaną przez:  

 

1. ………………………………………… 

zwaną dalej Kupującym, 

 

łącznie zwane Stronami, o następującej treści: 

 

         I. PRZEDMIOT UMOWY  

 

§ 1 

 

1. Przedmiot umowy - Sprzedający sprzeda wodomierze używane. Sprzedawane 

wodomierze muszą być kompletne, tzn. posiadać podzespoły niezbędne do jego działania 

oraz posiadać korpus wykonany z mosiądzu, natomiast dopuszcza się wodomierze bez 

ważnej cechy legalizacyjnej. 

2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wodomierzy w ilości szacunkowej około: 1.696 szt. 

Ostateczna ilość zostanie ustalona na podstawie protokołów odbioru zdemontowanych 

urządzeń podpisanym przez przedstawicieli Sprzedającego i Kupującego. 

3. Sprzedający nie udziela gwarancji, ani rękojmi na zakupiony przedmiot umowy, na co 

Kupujący wyrażą zgodę, a ponadto Kupujący oświadcza, iż nie będzie zgłaszał zastrzeżeń 

do stanu technicznego przedmiotu umowy. 

 

II. PŁATNOŚĆ 
 

      § 2  

Kupujący zapłaci Sprzedającemu za 1 szt. wodomierza używanego … zł (słownie:………. zł) 

plus podatek VAT 23 %. 

1) Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT, wystawionej 

na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 

2) Należności Kupującego wynikające z wystawionych z wystawionych faktur z tytułu 

realizacji umowy wykonania przebudowy i modernizacji zostaną pomniejszone o koszt 

odsprzedaży wodomierzy zdemontowanych zgodnie z wystawionymi przez 

Sprzedającego fakturami.  
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3) Płatności będzie dokonana z wykorzystaniem mechanizmu podzielnej płatności,  

tj. zgodnie z przepisem z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  

od towarów i usług *.    

   

   III. KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

 

      § 3 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne  

z następujących tytułów:  

1) Sprzedający zapłaci Kupującemu karę za odstąpienie od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Sprzedający- w wysokości 10% wartości umowy 

netto. 

2) Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę z następujących tytułów: 

a) Za nieterminową zapłatę ceny- ustawowe odsetki za opóźnienie w zapłacie, 

b) Za odstąpienie od umowy z powodów okoliczności, za które odpowiada Kupujący 

– w wysokości 10% wartości umowy netto. 

2. Sprzedający i Kupujący zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego.  

 

   IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

§ 4 

 

1. Strony zobowiązują się do zachowania zasad poufności w zakresie treści umowy oraz 

przedmiotu działań objętych umową, również po jej zrealizowaniu.  

2. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejsze umowy wymagają dla swojej ważności formy 

pisemnej.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy 

prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

4. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo 

dla Sprzedającego.  

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

stron.  

 

 

  SPRZEDAJĄCY        KUPUJĄCY 

 

 

 

 
 


