
 
 

Załącznik nr 3 

 

UMOWA SPRZEDAŻY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA CATERINGOWEGO 

Zawarta .................................................. (data) w Aleksandrowie Kujawskim (miejscowość)  

pomiędzy:  PIZZERIA CAMBI MAŁGORZATA KUPIS-WITCZAK                               

Ul. Lipowa 4 87-700 Aleksandrów Kujawski, NIP:  8881352156, REGON:  910846400 

a 

Wykonawcą (Nazwa firmy): ………………. 

NIP: ………………, REGON: …………….. 

Adres: …………………… 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie na zakup 

fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia cateringowego, zgodnie ze złożoną ofertą 

z dnia …………….. r. 

2. Wykonawca zapewnia, iż parametry sprzętu i wyposażenia cateringowego są zgodne 

z zapytaniem ofertowym z dnia 19.11.2021 r. oraz ofertą z dnia ……………………r. 

3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, zgodny 

z obowiązującymi normami, sprawny technicznie oraz przystosowany do użytkowania 

przez Zamawiającego. 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiot określony w § 1 

umowy w terminie do dnia 27.12.2021 r. 

§ 3 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy określa się na kwotę: 

………… zł netto (słownie: …………………..); brutto ………….. zł  (słownie: 

…………………) 

2. Zamawiający ureguluje należność z prawidłowo wystawionej faktury przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane w fakturze. 

3. W przypadku nieterminowej zapłaty faktury Wykonawcy przysługuje prawo naliczania 

odsetek ustawowych za zwłokę. 

 

§ 4 

Warunki wykonania umowy 

1. Termin odbioru zostanie uzgodniony przez Wykonawcę telefonicznie lub drogą 

mailową z Zamawiającym, z 3 dniowym wyprzedzeniem, z zachowaniem terminu 

wynikającego z § 2 niniejszej umowy. 



 
 

2. Realizacja dostawy przedmiotu zamówienia zostanie protokolarnie potwierdzona przez 

obie strony umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu 

umowy kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w języku polskim.  

4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki ujawnione w terminie 

gwarancji/rękojmi niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie 7 dni  od daty 

otrzymania zgłoszenia. 

5. Wykonawca udziela na przedmiot umowy rękojmi na okres określony w przepisach KC. 

§ 5 

Warunki zmiany umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia następujących zmian do 

umowy, w okolicznościach określonych poniżej: 

a) zmiana terminu umowy – w przypadku gdy: niedotrzymanie pierwotnego terminu 

realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk 

związanych z działaniem siły wyższej m.in. klęska żywiołowa, epidemia, niepokoje 

społeczne, działania wojskowe. Ciężar udowodnienia wystąpienia siły wyższej 

spoczywać będzie na Oferencie.  

b) zmiana terminu płatności po akceptacji obu stron. 

c) zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku: zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy 

kodeksu cywilnego. 

3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

                   Wykonawca                    Zamawiający 

 


